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MALERSLÆGTEN SKOVGAARD
OG DENS FORBINDELSE
MED KNABSTRUP
Ved F. Lunn.

I.
De ikke faa Forfattere, der siden P. C. Skovgaards
Død — han var Kunstnerslægtens første — har beskæf
tiget sig med hans Levned og Kunst, begynder alle, uden
Undtagelse, med at fortælle, at han var født paa Ham
mershus »ved Ringsted«. Naar Hist. Samfund for Holbæk
Amt« nu har faaet den Tanke ved mig at fortælle lidt
om P. C. Skovgaard og nogle af hans Efterkommere, saa
maa jeg slaa fast, at en af Grundene til, at Hist. Samfund
tager Opgaven op er, at P. C. Skovgaard, ligesom Vennen
J. Th. Lundby, er født i Holbæk Amt. Vort Amt har altsaa den Ære at være Fødeamt, da Hammershus ligger i
Amtet, og tager dermed Æren fra »ved Ringsted«.
Det er hændt mig engang for mange Aar siden, at
jeg blev budt Velkommen i et Kunstnerhjem, hvor jeg
ikke havde været før, med den Motivering, at jeg kom
fra det Amt, den Egn, hvor dansk Landskabskunsts Vugge
stod. — Dengang var jeg ikke fuldt klar over, at det sær
ligt var P. C. Skovgaard, der tændtes paa. — P. C. Skov
gaard er født % 1817. Faderen var Landmand, men maatte
i 1823, paa Grund af de elendige Forhold for dansk Land
brug efter Napoleonskrigene, gaa fra Gaarden. P. C. Skov
gaards nye Hjem blev i Vejby i Frederiksborg Amt. Paa
Akademisk Modelskole kom han 1836, og dermed var
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P. C. Skovgaard: Etatsraad Frederik Lunn. (Privateje.)

hans straalende Kunstnerbane begyndt. Men hvomaar sø
ger han Motiver i Holbæk Amt, hvor Vennen J. Th. Lundby
stadigt havde Tilknytning, og hvem stiftede han Bekendt
skab med? Ja, vi ved, at han førte Vennen til sit Hjem
i Vejby 1843, og saa ligger det vist nær at antage, at det
er Lundby, der har draget ham mod Holbæk Amt. Lundby,
der elskede Naturen i sit hjemlige Amt saa højt, at der
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P. C. Skovgaard: Etatsraadin.de Cathinca Lunn, f. Resch. (Privateje.)

endog er fortalt om ham, »at hele Italiens Herlighed var
ham mindre kær end Vognserup Enge«. — I 1844 og 1845
boede Skovgaard en Tid hos Mølleejer Chr. Løppenthin i
Strids Mølle, og herlige Billeder er malet herfra og i Om
egnen af Skarridsø. — Antagelig er det Kunstkritikeren
N. L. Høyen, der har faaet Skovgaard til Vognserup og
Knabstrup. Høyen var gift med en Datter af Provst We-
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stengaard i Kundby,
hvis skønne Grav
monument, gjort af
Freund, jo findes paa
Kundby Kirkegaard.
En Svigerinde til
Høyen, Frøken Han
ne Westengaard, hu
sker jeg omtalt paa
Knabstrup fra mine
Drengeaar. Vognserup ligger i Kundby
Sogn, og Forpagteren
paa Vognserup, Neergaard, og hans Hu
stru, der begge var
meget kunstinteres
serede, var Omgangs
Godsejer Sigismund Lunn som ung.
fæller baade med
(Privateje.) P. C. Skovgaard.
Lunns paa Knabstrup
og Westengaards. — I Brev til P. C. Skovgaard, dateret
Nysø 3. August 1845, udtaler Høyen, at »Vognserup er fast
blevet mig et andet Hjem«. — I Brev, dateret Aggershvile
7. April 1853, fra P. C. Skovgaard til Høyen, bedes denne
hilse Familierne Lunn og Neergaard. Frem gennem Aarene
gæstede P. C. Skovgaard Knabstrup og Vognserup og
malede en Mængde Billeder dér1). Jeg husker, at jeg, da
hans Sønner Joakim og Niels i Anledning af 100 Aarsdagen for deres Faders Fødsel, havde foranstaltet Ud
stilling paa Charlottenborg af mange af hans Malerier,
løselig dømte de paa Knabstrup malede Billeders Værdi
i de Dage til mere end selve Gaardens. — Skønt P. C.
Skovgaards Speciale var Landskabet, malede han — sær
lig i 40eme — og tegnede ikke saa faa Portrætter af
Venner og Paarørende. Om disse Billeder skriver A. Røi) Kari Madsen: P. C. Skovgaard og hans Sønner 1918, 25.
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P. C. Skovgaard: „Fra Skarritsø“.
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(Statens Museum for Kunst.)

der1) : »Der er en Kraft og Resoluthed i hans Stregføring,
der giver de store karaktergivende Former med en usvige
lig sikker og plastisk Sans. Der er iblandt disse Portræt
ter en Række fortræffelige Karakterhoveder, der i deres
skarpt skaarne prægnante Form med deres strenge for
beholdne, lidt mutte Udtryk, kan minde noget om ypper
lig gammel tysk Portrætkunst fra det 16. Aarhundrede«.
Første Gang jeg drøftede hans Landskabskunst med
min afdøde Tante, Billedhuggerinden og Dyremalerinden
Agnes Lunn, fortalte hun mig, at han, om man saa
maa sige, pyntede paa de Motiver, han havde valgt at
male, og jeg har jo hørt fortælle den Udtalelse af ham,
idet han saa paa et Billede af Rafael: »det gør ikke no
get, om man lyver, blot ingen kan se det«. — Det er jo
ogsaa en kendt Sag, at Eckersberg ved at se paa et Bil
lede, Skovgaard malede, hvor han indsatte Træer, der
ikke stod i Landskabet, udbrød: »han vil jo gøre Land
skabet kønnere, end Vorherre har gjort det«2). — Naar
1) A. Røder: Landskabsmaleren P. C. Skovgaard.
2) Karl Madsen: P. C. Skovgaard og hans Sønner, 34.
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P. C. Skovgaard: Malkeplads ved Knabstrup. (Privateje.)

jeg ser paa det mest kendte Billede af ham fra min hjem
lige Egn, hans store, dejlige, hans sidste og ikke helt
fuldførte »Sommereftermiddag paa Malkeplads ved Knab
strup«, malet 1874—75, da ved jeg jo, at den malede »vide
Horisont, der bærer en Mindelse om Italien«, som Henrik
Bramsen1) skriver, er Komposition, men mit Hjerte ban
kede af Glæde, da jeg engang læste, hvad Carl Andersen
skrev i Ill. Tidende 2% 1875: »Det var undertiden en fri
Composition, han gav os, snart saa han det da her, snart
der Motivet, der blev til den store Digtning i Farver, som
vi dog alle kendte i Virkeligheden, fordi det jo var vort
eget Hjem, han førte os ind i, om vi end mangen Gang
undrede os over, at al den Skønhed og Rigdom virkelig
var der«. — A. Røder minder i sin Omtale af hans Land
skabskunst om, hvor suverænt han kunde tilkomponere i
sine Landskaber, for at skabe den Billedvirkning, han
tilstræbte, hans store Stilfølelse, der lader hans Kunst
i) nenrik Bramsen: Landskabsmaleriet i Danmark, 1935.
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Hovedbygningen paa Knabstrup. Tegning af Joakim Skovgaard,
indsendt da han ønskede Optagelse paa Akademiet. I Forgrunden
ses P. C. Skovgaard malende. — (Findes paa Museet i Viborg.)

løfte sig højt og mægtigt over vor øvrige Landskabs
kunst, som Skovens Kæmper rejser sig over Underskovens
lave Krat.
I Højskolebladet af
1892 skriver Sigurd Maller
on lang Artikel om P. C. Skovgaard og slutter saaledes:
»Saa vil da hans Navn leve, hans Værker förstaas, saa
længe Bøgen trives i Danmarks Sommersol, og hvilke
Strømninger og Svingninger vor Landskabskunst end vil
blive underkastet, medens Aarene skifte, vil dog næppe
den Tid komme, da den ikke længere i sine bedste Frem
bringelser bevarer i sig noget af det, hvortil Skovgaard
har vist Vej«.
P. C. Skovgaard døde 13. April 1875, 58 Aar gam
mel1). — Der er noget symbolsk i hans sidste Arbejde
»Sommereftermiddag paa Malkeplads ved Knabstrup«.
Han gaar paa Billedet med sine Sønner Joakim og Niels,
i) Holb. Amts Avis bragte 2% 1875 et smukt Mindedigt, sign. T. S.
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en paa hver Side, ind i
det dejlige Landskab.
Malekunsten var den
Livsgeming, Sønner
ne begge havde valgt.
— Det er som anede
P. C. Skovgaard, at
hans Tid snart var
omme, og at han ved
sin Gang med Søn
nerne testamenterede
Joakim Skovgaard: Vej ved Knabstrup. disse det at kunne
(Privateje.) male i den skønne
Egn, hvor han selv
havde præsteret saa mange af sine ypperlige Værker.

n.
Naar Slægtens 2. Generation, Maleren Joakim Skov
gaard og Maleren og Billedhuggeren Niels Skovgaard, nu
omtales her, saa bliver det kun i deres Knabstruptid,
d. v. s. den Tid af deres Ungdom, hvor de jævnligt kom
paa Knabstrup for at male, og senere naar Niels enkelte
Gange søgte Assistance til et eller andet, og naar Joakim
og hans Hustru, som mine Forældre, Sigismund og Mariane
Lunn, havde sluttet Venskab med, besøgte Knabstrup, og
han tit søgte, om jeg saa maa sige, praktisk Hjælp til
sin Kunstnergerning. Jeg kommer ikke ind paa hans Vallekildetid eller hans Stortid med de bibelske Motiver, hans
Udsmykning af Viborg og Lund Domkirker, ejheller paa
Niels’ Billedhuggervirksomhed, dertil er jeg ikke kompe
tent, og det har jo heller ikke noget med Knabstrup at
gøre, jeg holder mig kun til mine Forældres og mine egne
Oplevelser med og Erindringer om Brødrene, deres Fær
den og deres Arbejde paa Knabstrup. Deres Kunstnerbane
blev jo en anden end at vandre deres Faders Stier i dej
lige sjællandske Landskaber. Saadan begyndte de, men
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J. Skovgaard: I Nærheden af Herregaarden Knabstrup. (Privateje.)

snart blev Maalet et andet. — Joakim og Niels var for
skellige, Karl Madsen skriver »som Eg og Bøg«1), fort
sætter og slutter sin Beretning om dem saaledes: »Det
ligger nær at ligne dem med Ørnen og Lærken i Grundt
vigs Digt. Men Lignelsen halter ; der kan være baade Ørne
flugt og Lærkesang i Arbejder af dem begge i de frem
ragende Værker, hvor deres af en ukuelig Viljestyrke tro
fast støttede Luner har tilladt dem sejrrigt at naa deres
Stræbens høje Maal«. — Det var allerede i deres Stordrengeaar, deres Fader indførte dem paa Knabstrup. Fra
1875 til 1880 var de der baade ved Sommer og Vintertid.
Jeg husker dem engang som ivrige Klappere ved en Jagt.
To Gange har jeg været Forgrundslømmel paa Billede,,
malet af Joakim, en Gang malet af Niels. Ikke saa faa.
gode Landskabsbilleder er malet paa Knabstrup i de Aar,
men saa droges Brødrene mod andre Himmelstrøg. Senere
frem i Tiden kom Niels kun momentvis, Joakim tit herud,
som foran nævnt. — Et Eksempel:
i) Karl Madsen, 59.
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Mandag, 18. Oktober 1897.
Kjære Hr. Godsejer Lunn!

Jeg talte med Frk. Agnes Lunn, og hun bestyrkede mig i
Troen på, at de gæme både kan og vil hjælpe mig med noget,
jeg behøver, nemlig skaffe mig et nyskudt rådyr (hun) til model.
Jeg så på et, hun har hængende, og det er vel tilstrækkeligt blødt,
men mangler maven. Desværre er de allerede i vinterdragt. Men
enten Onsdag eller Lørdag, om alt går vel (det er mig ikke muligt
endnu at bestemme hvilken af Dagene) tager jeg til Knabstrup,
så jeg er der med det første Tog, der standser ved holdepladsen,
det er vist kl. 9%, og så er det min tro, at når jeg viser mig,
og De i forvejen har fået min Bøn, De da både kan og vil lade
skyde et dyr, som jeg kan få opstillet, inden det rendses og stiv
ner. Skulde det blive regn, vil der måske dog være tid til at få
det i hus. Jeg trænger også til en udvoksen knøs til at holde det
i en bestemt stilling.
Skulde De ikke kunne eller ville hjælpe mig, får jeg lov at
besøge Dem og hilse paa gamle venner, hvilket jeg da agter at gjøre
i begge tilfælde.
Med de venligste hilsner til Dem og Deres Frue fra min kone og
Deres hengivne
Joakim Skovgaard.

Det var til Billedet »Jomfru i Hindeham«, færdigmalet
1899, at Joakim havde Brug for Raalammet, og dets Stil
ling skulde være med Nakken bøjet, som naar man skal
give et anskudt Raadyr Fangst. Dyret blev skudt paa
Frederikshøj. — Engang kom Joakim Skovgaard for at
finde en ung Piges rødgyldne Haar, en anden Gang for
at male en af mine spættede Hingste, begge Dele til Go
belinerne til Christiansborg Slot. Engang skulde han
bruge en Kat, men den skulde have en vis Størrelse og et
vist Udseende. Min Børneflok og et Par enkelte andre blev
sat til at indfange Gaardens Katte og hente Katte fra
Arbejderboligerne til Joakims Beskuelse. Ingen fandt
Naade for hans Blik. Efterhaanden blev Børnene kede af
Forestillingen, og min Datter Elise stillede saa i Konto
ret, hvor Joakim sad eller halvlaa i en Lænestol i Sam
tale med mig, lagde sin private Kattekilling paa Maven
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Joakim Skovgaard: Jomfru i Hindeham. 1899. (Privateje.)

af ham og sagde: »Nu er vi kede af at fange Katte til
dig, nu kan du male min lille Mis, den er god nok«. —
Nej, hvor det morede Skovgaard. — Smedens Kat i Skt.
Thomashusene maatte holde for.
Dengang jeg fik mit stærkeste Indtryk af Joakim
Skovgaards enorme Energi, naar han havde et Maal at
ville naa, var en Sommer, han skulde bruge et Lam med
et særligt mildt, ligesom taknemmeligt Udtryk. Det var
til »Hyrden finder Lammet« (1909). Vi kørte rundt fra
Sted til Sted og fandt et i en Fold nær Løvenborg. Ejeren,
hans Karl og jeg forsøgte forgæves at fange det. Saa
smed Joakim Trøjen og vilde være med. Hans magre
Skikkelses Løb efter Lammet var ubeskrivelig morsomt,
men Lammet fik han.
Senere i Tiden sendte han sin Søn Johan Tho
rn a s til Knabstrup at male Ting, han havde Brug for,
men det skal nævnes under Omtalen af 3. Generation.
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Tegning til Minderuden i Sdr. Jærnløse Kirke*)-

Da den store Sorg havde ramt ham og hans Hustru,
at to Sønner en Dag druknede i Roskilde Fjord, boede de
i lang Tid hos mine Forældre. — Der findes en Tegning
fra Joakim Skovgaards Haand, hvorpaa man ser to Drenge
i en Baad støde fra Land, og paa den anden Side Vandet
skimter man et stort Slot paa et Bjerg. Under Tegningen
har han skrevet det sidste Vers af Salmen »Den signede
Dag« :
Saa rejse vi til vort Fædreland,
Der ligger ej Dag i Dvale,
Der stander en Borg saa prud og grand
Med Gammen i gyldne Sale.
Saa frydelig der til evig Tid
Med Venner i Lys vi tale.

Sorgen over de to Drenges Død var ubeskrivelig stor,,
men hans dybe kristne Tro bar igennem. — Da min Kone
og jeg mistede vor ældste Søn, Hans, 19 Aar gammel,,
skrev han de kendte Linier til os:
„Guds Fred med vore Døde i Danas Rosengaard,
Guds Fred med dem, der bløde af dybe Hjertesaar“.

Joakim Skovgaard var født 1856 og døde 1933.
*) Glasmosaik. Tegningen af J. Skovgaard. Farvelægningen af
J. Th.
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Niels Skovgaard: Kostudie.

Den yngste af Brødrene, Niels, var født 1858 og
døde 1938. Med ham har Knabstrup ikke haft saa megen
Berøring som med Joakim, og jeg kun lidt. Han var paa
Knabstrup i 70’eme og i 1885. Sidste Gang, han gæ
stede Gaarden, var i 1910. Jeg vil gennem et Par Breve
lade ham selv fortælle lidt om sine Oplevelser og Indtryk.
Den 3. August 1877 skriver han til sin Søster Ca
thrine (Susette, gift Holten), men fortæller intet om
sin Malen, men derimod, at han har været med til et Væl
germøde i Jyderup, hvor han første Gang har set Chri
sten Berg.
Dateret % 1877 findes en Klade til et Brev, jeg ikke
tvivler om e‘r afsendt. Det lyder saaledes:
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Niels Skovgaard: Køer paa Mark ved Knabstrup.

(Privateje.)

Kære Fru Lunn! (Etatsraadinde C. Lunn.)
Skønt De var saa venlig at sige, dengang jeg rejste, at jeg
ikke behøvede at skrive til Dem, saa synes jeg dog, at da De har
udvist saa megen Venlighed og Gæstfrihed imod mig, saa vilde det
være daarligt, om jeg ikke engang kunde sige Dem Tak derfor,
da jeg dog er Dem overmaade taknemmelig. Jeg var rigtig saa
glad ved at være paa Knabstrup, jeg havde det saa godt og be
fandt mig omtrent som hjemme, og hvad Maleriet angaar, saa tror
jeg ikke heller, jeg kunde være noget Sted i Danmark, og vist
næppe engang i Udlandet, hvor der var mere for mig at male,
ja, der er saa umaadeligt rigt paa Motiver, saa man stadig ser
nye Ting, som man slet ikke har haft Anelse om, og som man
kan have gaaet forbi mange Gange uden at lægge Mærke til, men
som man saa ganske tilfældigt faar Øje paa----------Sluttelig beder han hilse Etatsraadinden og den øvrige Familie.

Den !% 1878 skriver han fra Knabstrup til Søsteren,
og i Brevet findes bl. a. dette:
„------- Vil du nu i Tankerne følge mig, saa skal du faa at
vide, hvad jeg maler. Først gaar vi ud af den Port, som ikke er
deri), derpaa drejer vi til til venstre; naar vi nu har gaaec lidt,
gør vi et lille Sving til højre, og lidt efter kommer vi til Skt.

i) Der havde været en Port, men efter dens Nedrivning vedblev
man at kalde Udgangen Porten.
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Niels Skovgaard: „Udkanten af gl. Herregaard“. — Nu nedrevne
Bygninger af Herregaarden Knabstrup. (Statens Mus. for Kunst.)
Thomashusene, der drejer vi først til venstre og saa til højre.
Noget efter kommer vi til en Vej, der løber lige paa tværs, paa.
den, vi gaar, hvilken hører op, det er den, vi gaar paa, der hører
op, for nu gaar vi til venstre paa den anden, og kommer omsider,
efter først at have gjort et lille Sving til højre, forbi en Mølle
ved Navn Vente eller Vented, til Møllegaarden, men det ved du
nok allerede af Fasters Brev, at det er den, jeg maler. Du er jo
saa godt kendt paa Knabstrup, saa du kan nok hitte ud af dette
her. — Motivet ser saaledes ud (her er tegnet en lille Skitse). —
Saa maler jeg ogsaa lidt Klatteras ved Avlehaven og i Hellede
Skov" -----------

Niels Skovgaard har givetvis haft Følelsen af, at
hans Vejbeskrivelse ikke var særlig nem at finde til Mølle
gaarden efter, siden han appellerer til Søsterens Lokal
kendskab- —
Det er tydeligt, at Niels Skovgaard i sin Ungdom
havde megen Interesse for Dyremaleriet. Der findes en
hel Del Dyrestudier, gjort paa Knabstrup, flere er meget
smukke. Kun én Gang har jeg haft den Glæde at assi
stere ham i saa Henseende, men det var paa et meget
senere Stadium. Det var i 1910 eller 1911. Det gjaldt et
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Niels Skovgaard: „Vej forbi en lille Sø“ ved Knabstrup. (Privateje.)

Lam til Rigshospitalets Altertavle. I 1913 fik jeg i den
Anledning nedenstaaende Brev og omtalte Bog.
Karlsberg, Hillerød, 7.—-3.—1913.
Kære Forpagter Lunn!

Da jeg var paa Knabstrup, og De hjalp mig dl et Lam at
male efter, fik jeg med det samme Lejlighed til at se, hvad for
nogle prægtige Børn, De har, og jeg bestemte, at naar de Even
tyr, som jeg dengang tegnede Billeder til, udkom, saa skulde de
have Bogen. Nu er det Tidspunkt indtruffet, og her er den. Vil
De saa nok være saa god at give den til Børnene eller til et af
dem, ligesom De synes. Og saa beder jeg Dem hilse Deres Foræidre meget fra mig, og maaske maa jeg have Lov til ogsaa at
bede Dem hilse Deres Hustru, som jeg aldrig har set.

Deres hengivne

Niels Skovgaard.

Bog og Brev gemmes af min yngste Datter, Hylleborg.
Det er sidste Gang, jeg ved noget om Forbindelse mellem
Niels Skovgaard og Knabstrup.
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Joh. Th. Skovgaard: Landskab N. O. for Knabstrup Teglværk.
(Privateje.)

ni.
Niels Skovgaard har en Søn, der er gaaet Kunstner
vejen, Hjalte Skovgaard, men han har aldrig haft
Tilknytning til Knabstrup. Derimod har Joakims ældste
Søn, Johan Thomas, opkaldt efter Bedstefaderens
Ven, Johan Thomas Lundby, taget Arven op og tit glæ
det Knabstrup og Slægten dér med Besøg. — Godt 30
Aar efter, at Bedstefaderen malede sit sidste Billede
»Malkepladsen«, staar Johan Thomas det samme Sted,
Nordøst for Knabstrup Teglværk, og tegner. Resultatet
er ikke det pompøst komponerede Billede, men lidt af
Landskabet i al sin naturlige Skønhed; saa er her jo
fra den Plet noget for hver Smag. Den fine Pensel, som
Bedstefaderen al sin Tid, Faderen og Onklen i deres Ung
domstid brugte, er jo ikke i Mode mere. Det gik min
Kone saadan, da Johan Thomas kom at aflevere et bestilt
Billede, ganske nydeligt, af Trægruppen ved Avlehaveengen, at hun spurgte, hvornaar det blev malet færdigt.
Hun syntes ikke, det var penslet nok ud i Detaillerne.
FRA HOLBÆK AMT 2
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Joh. Th. Skovgaard:

F. LUNN

Fra Avlehaven mod Knabstrup Dyrehave.
(Privateje.)

Johan Thomas maatte belære hende om, at der blev ikke
lavet mere ved det. — Portrættegning og Portrætmaling
har Johan Thomas ikke givet sig meget af med. Paa.
Knabstrup er allenfals kun gjort et Billede, det paa næste
Side gengivne fra 1914 af min Datter, nylig afdøde Syge
plejerske Helga Lunn, som lille Pige. Det er ypperligt
udført, og — som jeg synes — med samme mutte Drag,
der, som nævnt foran, karakteriserede Bedstefaderens
Portrætter.
Oftest kom Johan Thomas til Knabstrup i de Aarr
hans Fader arbejdede med Tegningerne til Gobelinerne til
Christiansborg Slot. Der hjalp han med at skaffe Studie
materiale, og det skete som Regel paa Knabstrup, hvor
Joh. Th. Skovgaard uforstyrret kunde faa malet alt, hvad
hans Far ønskede. Blandt meget andet husker jeg saaledes en aldeles henrivende Brombærgren. — Sidste Gang,
Johan Thomas har arbejdet paa Egnen, var, da han i 1938
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malede Altertavlen i Butterup Kirke. — Han har hentet
sin Hustru i vort Broderland Sverige, saa saare naturligt
gik hans Vej til »hinsidan Sundet«, men Forbindelsen med
Knabstrupperne er ikke brudt. — Johan Thomas Skov
gaard beboer i Rosenvænget i København den Villa, hans
Fader og Bedstefader ogsaa har boet i.
Om der findes noget Sidestykke til det, at en kendt
Kunstnerfamilie i tre Generationer er kommet til samme
Plet Land og samme derboende Slægt for at udøve Kunst,
ved jeg ikke, dog tror jeg, det turde være sjældent, men
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Joh. Th. Skovgaard: Altertavlebillede i Butterup Kirke.

ét ved jeg, og det er, at kunde de røde Mure med de tak
kede Gavle paa Knabstrup tale, kunde de skønne Banker
faa Mæle og de gamle Træer i Parken og Skovene ud
trykke lydeligt, hvad de hvisker, naar den lune Sommer
aftenvind stille suser i deres Kroner, da vilde man faa
høre Knabstrups Fryd over at have haft den Lykke gen
nem saa mange Aar at have kendt og kunnet være noget
for Kunstnerslægten Skovgaard.

Rettelser:

S. 18, Etatsraadinden, læs Etatsraaden.
S. 21, ældste Søn, læs næstældste Søn.
Lundby, læs Lundbye.

SANGEREN JENS LARSEN NYROP
ved Christian Olsen, Torpelund.

I efterfølgende Levnedsbeskrivelse, som Nyrop skrev
som ældre, og som hans Datter, Ida Spies, har laant mig,
har jeg overalt bibeholdt Nyrops egen Retskrivning. C. O.

Den 11. April*) 1831 blev jeg født i en Udflyttergaard paa Røsnæs, % Miil fra Kallundborg. Mine For
ældre var tarvelige Bønderfolk, der ikke kjendte til andet
end arbeide fra den tidlige Morgen til den sildige Aften,
og saaledes forstod de heller ikke at lade os Børn lære
noget andet end at arbeide. Enhver Lyst, der gik uden
for Arbejdet, blev bekjæmpet og betragtet som en Ulykke
for vor Fremtid. Af 5 Børn, 4 Drenge og en Pige, var jeg
den yngste af Drengene.
Gaarden var gammel og uhyre tarvelig indrettet
baade til Mennesker og Dyr. Beboelsen bestod af 2 Væ
relser, en Dagligstue og en Storstue. I Dagligstuen var
anbragt et langt Bord af Egetræ, der tjente til Spisebord
for hele Gaardens Besætning, hvorved mine Forældre, vi
Børn og Tjenestefolkene toge Plads ved Maaltiderne, Vin
duerne var smaa og lavt ansatte, ligesom der var lavt til
Loftet. Langs Vinduerne stod 2 store Klædekister, paa
den modsatte Side, stod 2 store Senge, der var fyldt med
Dyner til heelt op under Loftet, i den ene sov mine For
ældre, i den anden vi to yngste Børn, mine ældste Sødskende sov i Karlekammeret.
i) Den nye Udgave af Dansk biogr. Leksikon har Datoen 14. April.
Forældrene hed Lars Jørgensen og Margrethe Pedersdatter.
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I Storstuen var der lidt pænere Meubler og en Seng,
der kun blev benyttet, naar en eller anden af Familien
kom paa Besøg.
Paa den ene Side af Gaarden var der en glimrende
Udsigt over Seirø og Nordsøen, hvor vi kunne see alle
forbiseilende Skibe ; men Naturskjønheden lagde man ikke
mærke til den Gang, hvad vel deels Opdragelsen var Skyld
i, og deels den Omstændighed, at man fra Bamsbeen fær
dedes ude i den fri Natur og saaledes ikke blev paavirket
deraf; men der var heller ingen Tid til at blive vakt for
Naturens Skjønheder, alt gik blot ud paa at arbeide og
blive vant til at arbeide.
Hele Vintren igjennem, hver Morgen før vi gik i
Skole, maatte mine Brødre og jeg strigle, vande og fodre
Hestene og gjøre Staldene rene først; om det var nok saa
koldt, havde vi kun en Troie paa, intet paa Hænderne og
intet paa Hovedet, et sundt Liv for Legemet, men aandsfortærende.
De smukkeste Minder fra min Barndom, er Julen, det
var en Høitid, vi Børn glædede os til længe forud, alle
de mange Forberedelser med Bagning og Brygning, var
morsomme. Før Juleaften begyndte, blev alle Kreaturerne
forsynede med et bedre Foder for den Aften end sædvan
lig, og over Stalddøren blev der anbragt en Kniv og i Mød
dingen en Øxe, det skulde betyde, at nu kunde Heksene
i det kommende Aar, ikke forhekse noget eller nogen.
Overtroen var stor.
Naar alt det Udvendige var besørget, gik man til Jule
bordet. Allerførst blev Julepsalmen sunget, dernæst be
gyndte man paa Bordets Herligheder, som bestod af Risen
grød og kogt Torsk, der var to meget yndede og sjældne
Retter. Efter Bordet blev der opvartet med Æbleskiver
og spillet Kort til langt ud paa Natten, det var den Gang
en stor Fornøjelse.
Saasnart jeg kunne, maatte jeg, ligesom mine Sødskende, ud i Marken og tage fat med at vogte Gjæs og
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Faar, flytte og passe Kreaturerne. — Pintze Lørdag blev,
efter gammel Skik, Faarene tøirede og der var stor Glæde
over at blive fri for at vogte de to Helligdage; men Glæ
den varede ikke længe, efter Helligdagene begjyndte det
gamle Arbeide med Lammene, og kort Tid efter, fik jeg
Gjæssene med; saa havde jeg hele Selskabet samlet og nu
havde jeg at passe paa dem og sørge for, at de alle kom
hjem om Aftenen. Det var en Gjerning der var lidet
skikket til at vække og udvikle en opvakt Drengs aandelige Evner; men der hjalp ingen Kjære Moder, min Fader
var en streng Mand og kjendte ikke til Medlidenhed. Og
naar jeg nu i dette Øjeblik seer tilbage paa min Barn
dom, dette alt underkuende aandsfortærende Liv, hvor
maa jeg dog saa ikke takke den gode Gud, der saa lykke
ligt har ført mig over alle Klipper og Skjær, der har
givet mig Villie og Udholdenhed til at tilegne mig det
meget jeg maatte lære, til at aflægge det meget, min
fremtidige Stilling fordrede og til at leve et virkeligt
Kunstnerliv iblandt det kgl. Theaters udmærkede Kunst
nere i 20 Aar.
Under denne Slæntren i Marken maatte jeg — for
ikke at dø af Kjedsomhed — finde paa noget for at slaa
Tiden ihjæl, jeg sang og sang altid til alt, hvad jeg fore
tog mig, men da en Hals i den Alder ikke kan udholde
overmaade meget, fandt jeg paa at ville lave mig en
Violin til en Afveksling, denne bestod af et Stykke tyndt
Fyrretræ, Strængene af Hestehaar som jeg omhyggelig
flettede og satte paa Brædtet. Buen bestod af en Pile
green, der let lod sig bøie, og paa denne spændte jeg
Hestehaar. Istedetfor Harpix brugte jeg Beg fra en Ar
bejdsvogn, intet kan lignes ved min Glæde da dette her
lige Instrument kunde give Lyd og nu gik det med Sang
og Spil fra Morgen til Aften.
I mit 7de Aar blev jeg sat i Rachlev Skole, der laa
y2 Mil fra mit Hjem, og modtog der min første Under
visning, hver anden Dag, fra Kl. 9—3. At gaa i Skole hver
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Dag kunne der naturligvis ikke være Tale om, hvem skulde
saa passe Gjæssene? Da min Lærer, efter det første Aarstid, mærkede, at jeg var en flittig og begavet Dreng, fik
han min Fader overtalt til at jeg gik i Skole hver Dag,
til stor Glæde for mig. Meget kunde der jo alligevel ikke
læres, naar man betænker, at Læreren hver Dag havde
en 70 Bøm at overhøre, og de fleste var daarlig for
beredte i deres Lektier til Skolen, de maatte nemlig, lige
som jeg, hjælpe til i Hjemmet istedetfor at læse, men det
forstaar sig, der forlangtes heller ikke meget af en stak
kels Bondedreng, for at blive konfirmeret.
At spille paa et Stykke Fyrrebrædt der var bestrænget med Hestehaar, kunde ikke længe tilfredsstille mig,
jeg følte Trang til noget bedre; men det lod sig ikke saa
let gjøre, da jeg bestandig mødte Modstand hos min Fa
der, der ikke holdt af det Klimperi, som han kaldte det.
Imidlertid havde jeg en Onkel som var Landsbyspillemand;
da han var anseet for at være en rigtig dygtig Spille
mand, spillede han til Bryllupper og Gilder paa Egnen og
saa ofte jeg kunne faae Lov til hos Fader at komme til
disse Gilder, udeblev jeg ikke, min Plads var da ved Siden
af min Onkel og det varede ikke længe før jeg kunne
synge alle hans Dansemelodier med, det lettede saa godt
paa ham, sagde han, og desuden vilde han give mig 8
Skilling pr. Aften. Dette Tilbud tog jeg naturligviis med
Glæde imod, 8 Skilling var mange Penge for mig og de
Dansende var henrykte naar bare lille Jens vilde synge
med, saa gik det mere taktfast sagde de.
Det var altsaa min første Debut og de første Penge,
jeg tjente som Sanger.
Violinen af Fyrrebrædtet, kunde Uge saa lidt som
at assistere min Onkel ved Gilderne, tilfredsstille mig i
Længden. Jeg maatte videre frem, og dertil var min Onkel
udmærket skikket. Med sin musikalske Autoritet, kunne
han bedre end nogen anden overtale min Fader til at lade
mig undervise af en virkelig musikkyndig Mand og denne
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min første Lærer blev Snedkermester Petersen i Kallundborg1), han var ikke alene en flink Musiker, men en dan
net og elskværdig Mand, hvis Hjem og Familieliv havde
en gavnlig Indflydelse paa mig og som jeg altid vil min
des med Taknemlighed. En Søn af denne Mand er den
begavede Kapelmusikus Chr. Petersen, Medlem af NerudaKvartetten. Efter nogle Aars Underviisning af hans Fader,
har vi to taget mangen en Tørn ved Bøndergilderne paa
Røsnæs i adskillige Aar.
Nu kom imidlertid Confirmationen, der foregik i
Rachlev Kirke og efter denne skulde jeg nu rigtig tage
Deel i Gaardens Drift, og skjøndt jeg var kraftig og vel
udviklet i legemlig Henseende, var det dog et forfærdeligt
Arbeide, der forlangtes af en Dreng paa 14 Aar. Foraar
og Sommer op hver Morgen Kl. 4 og arbeide strængt hele
Dagen til Solnedgang og om Vintren dette aandsfortærende Liv at staa og tærske Sæd paa en Loe. Hvad skulde
der nu blive af den kjære Musik, af min Violin, som var
alt hvad jeg i mine Tanker aandede og levede for. Der
var intet tilhinder for at jeg om Natten kunne spille til
i) Om denne hans Læretid skriver Edgar Collin i: Jens
Larsen Nyrop, en biografisk Skitse, følgende: „... Da han
var 12 Aar gammel, tænkte Faderen paa at lade ham lære et
Haandværk, og saa blev han sat i Lære hos Snedkermester
Petersen i Kallundborg. Dette var nu ikke rigtig efter Drengens
Hoved, men i en Henseende trøstede han sig dog; han haabede,
at han skulde kunne tømre sig en Violin sammen isteden for
den første, som Faderen havde taget fra ham, og det lykkedes
ham ogsaa at konstruere et Instrument, der havde en vis Lig
hed med en Violin, og paa hvilken han kunde fortsætte sine
Studier. Han kunde dog aldrig komme til at spille, naar Faderen
var tilstede, og da denne engang overraskede ham i Huggehuset
hvor han stod og øvede sig, gik det ud over Violinen, som knu
stes under Faderens Haand.
Medens han uddannede sig som Snedker, vedblev han, som
sagt, i al sin Fritid at gnide paa Fiolen, og snart var han saa
ferm, at han optraaate som Virtuos ved Gilder og Bryllupper i
Omegnen, Bønderne faldt i Forbavselse over hans Mesterskab,
men Jens Larsens Fader saa skævt til, at Sønnen tænkte mere
paa Violinen end paa Snedkerhaandværket, og Enden blev, at
han forlod Petersens Værksted og vendte hjem: „Den Dreng
bliver aldrig Landmand“, sagde Doktoren engang til Faderen,
og han havde Ret ...“
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Bøndergilderne og fortjene Penge, men jeg maatte arbeide
om Dagen; den eneste Tid jeg havde til at øve mig, var
Vinteraftenerne, men Fingrene bleve stive og Lysten un
derkuet. De bedste Aar af min Ungdom gik tilspilde for
mig, fordi mine Forældre ikke vilde forstaae mig. Det var
en sørgelig og kvalfuld Tid for mig, men der var stadig
en indre Stemme som tilhviskede mig, at jeg ved Ud
holdenhed en Gang maatte kunne faae Lov til at leve mit
Liv iblandt dannede Mennesker, naar jeg blot holdt ud.
Nu kunne jeg fortjene Penge ved at spille til Bryl
lupper og Gilder, jeg maatte nu spare de fortjente Penge,
der vilde nok komme en Tid, da jeg vilde faae Brug for
dem, at hele mit Liv skulde være viet til at pløie og
tærske, kunne jeg ikke blive fortrolig med; men at komme
uden for Hjemmet med mine Forældres Samtykke for at
lære noget, det lod sig ikke gjøre, der var derfor ikke
andet at gjøre for mig, end naar der en Gang kom en
Ledighed, at forlade Hjemmet, en Plan jeg i lang Tid
havde baaret paa.
Det første Forsøg i den Retning, vilde jeg udføre en
Gang Kunstberider Hofmann med Selskab kom til Kallundborg for at give Forestillinger. Han medbragte selv
sit Orchester og dette var det bedste jeg indtil da havde
hørt, nu vaagnede al min Lyst til Musiken i hele sin
Styrke. Jeg kom til at medvirke ved disse Forestillinger
hver Aften og lærte at kjende Orkestermedlemmerne.
Straks havde jeg Planen færdig til at følge dem hvor de
drog hen; men min Fader, der stadig havde et vaagent
Øje med mig, fik Nys om mit Forsæt og tilintegjorde
det paa en alt andet end blid Maade.
Men dette kunne ikke forhindre mig i at lægge nye
Planer og til trods for, at jeg virkelig elskede mine For
ældre og Sødskende og godt kunne indse at hvad de gjorde
for mig, var i den bedste Hensigt, saa kunne jeg dog ikke
følge dem i disse Betragtninger; mit Ræsonnement over
for mine Forældre var det, at naar mine 3 Brødre havde
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Lyst til at blive Bønder og de fik denne Lyst tilfreds
stillet, saa fordrede Ret og Billighed, at ogsaa jeg maatte
kunne faae Lov til at vælge min Fremtid; men alle mine
Forestillinger var forgjæves.
At blive Musiker, var for min Fader det samme som
at blive Dagdriver og Drukkenboldt; stiltiende maatte jeg
foreløbig finde mig i min Faders Villie, og for at under
kue denne min Galskab og for at jeg ikke skulde komme
til at gjøre Familien Skam, som han kaldte det, blev der
paalagt mig strængere Arbeide og jeg fik mindre Frihed,
det var Midler der nok skulde tilintetgjøre min Lyst
til Musiken. Men der opnaaedes det modsatte, thi min
Lyst kunde ikke tilintetgjøres. Jeg udførte i Hjemmet
hvad jeg blev tvunget til; men i Stilhed lagde jeg mine
Planer og de maatte udføres en Gang naar Tiden kom. —
En Dag — endnu meget ung — blev jeg sat til at
tærske Ærter, mine Brødre var beskjæftiget med andet
Arbeide i Marken og min Fader var kjørt til Kallundborg
med et Læs Sæd, Leiligheden var gunstig.
I et Nu, var min Beslutning taget, jeg kastede Pleilen,
pakkede mit Tøi og stod- færdig til at tage Afsked med
min Moder. Hvor var denne Afsked dog haard, nu da det
Øieblik kom hvor jeg skulde forlade min Moder der
var mig saa inderlig kjær. Hun græd, min Søster tiggede
og bad og jeg selv var saa betaget og bevæget over denne
Afsked, at jeg var lige ved at opgive mit Forsæt, men
en indre Stemme sagde mig i det samme Øieblik, at jeg
nu maatte afsted.
Ad en Omvej — for ikke at træffe min Fader — be
gav jeg mig til Kallundborg, tog ind paa Posthuset, løste
Billet med Deligensen, og næste Dag var jeg i Kjøbenhavn.
Nu var jeg altsaa i Hovedstaden, i den By, der i saa
lang Tid havde været mine Ønskers Maal; men med no
gen Glæde var det dog ikke. Alene, uden Kundskaber og
Opdragelse, stod jeg nu i disse store og brogede Forhold
og havde ingen at raadføre mig med. Kunne jeg nu ved
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egen Hjælp forskaffe mig en Existents? Det var det
Spørgsmaal jeg bestandig gjorde mig selv; thi frivillig at
vende tilbage til mit Hjem synes mig umuligt, da jeg
uden mine Forældres Samtykke havde forladt Hjemmet;
ikke faa uhyggelige Tanker fik Indpas i min unge Sjæl.
Saa godt det lod sig gjøre, gik jeg alene ud i den
store By for at see mig om og strax den første Dag, traf
jeg Vagtparaden, der fra Gothersgades Exerseerhuus, drog
op til Hovedvagten paa Kongens Nytorv. Det var noget
for mig. Aldrig før i mit Liv havde jeg hørt noget saa
deiligt, og sandt at sige, Brigademusikkorpset den Gang
var noget vi nu ikke mere har noget Sidestykke til —
Garden undtagen. Af dets Medlemmer har jeg siden seet
mangen en ypperlig Kunstner i det kgl. Teaters Kapel.
Dagen efter begav jeg mig med min Violin indpakket
i det røde Kalveskind, til Dronningens Mølle paa Østvold,
der boede Champagnegalopens Componist, H. C. Lumbye,
den Mand jeg saa ofte havde hørt Tale om, som fra at
være en tarvelig Mands Søn, blev saa berømt at Berøm
melsen ogsaa var naaet til Røsnæs, ham maatte jeg nu see
og tale med, om det var muligt. Da jeg kom til Døren,
hørte jeg en indenfor spille Claveer. Mon det var Lumbye ?
tænkte jeg.
Jeg bankede paa, der blev sagt kom ind. Jeg stod
nu for den Mand jeg saa længe havde ønsket at see.
Keitet og klodset bar jeg mig naturligvis ad, men
gamle Lumbye som var en elskværdig og venlig Mand,
saae strax at jeg ikke havde faaet min Opdragelse i Kjøbenhavn1) og spurgte mig nu venlig hvad jeg vilde. Jeg
fortalte ham, at jeg var fra Røsnæs, at jeg havde lært at
spille hos Snedkermester Petersen i Kallundborg, at jeg
var kommen for at spørge ham, om han ikke kunne have
Brug for mig i sit Orchester i Tivoli.
Med et godmodig Smil saa gamle Lumbye paa mig,
det var aabenbart han tvivlede paa min Dygtighed til
i) Han havde den rødstribede Røsnæsfrakke paa og vakte overalt
paa Gaderne munter Opmærksomhed.
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at være med dér. Han spurgte mig om jeg ogsaa troede
at jeg var dygtig nok til at spille med dér.
Nu havde jeg altsaa seet den store Mand, talt med
ham og modtaget en Billet af ham til Prøven i Tivoli.
Jeg sagde Farvel og takkede ham for den venlige Mod
tagelse jeg havde faaet af ham.
Da jeg gik fra ham, var jeg alt andet end tilfreds;
thi det var mig klart at jeg intet kunne for at kunne
komme i Betragtning i et saadant Orchester, skulde jeg
da reent blive derfra, for at undgaa at blive gjordt Nar
af? Nei, det kunne jeg ikke, jeg maatte see den berømte
Mand i Spidsen for sit herlige Orchester.
Dagen kom og jeg begav mig til Tivoli med min
Violin under Armen. Da jeg kom til Indgangen, stod der
en Betjent som spurgte mig hvor jeg skulde hen: »Til
Lumbyes Orchester«, svarede jeg.
Det var aabenbart at han antog mig for en eller
anden Landstryger; men jeg fik dog Lov at passere.
I Koncertsalen valgte jeg mig en Krog hvor ingen
kunne see mig. Lidt efter, da Orchestrets Medlemmer var
samlet, traadte Lumbye ind, han greb sin Taktstok og
Musiken begyndte. Det var for mig det mest storartede
jeg nogensinde havde hørt. En saadan Samling af ud
mærkede Musici havde jeg aldrig før hørt. Med et Slag
var jeg sønderknust, lige saa stille og beskedent som jeg
var kommen ind i Concertsalen, lige saa ubemærket gik
jeg bort.
Jeg kom ikke oftere til Lumbye; men nu var det mig
klart, at jeg maatte arbeide, hvis jeg skulde blive til noget
i Hovedstaden, jeg maatte søge Undervisning hos en dyg
tig Violinspiller, hvad jeg ogsaa gjorde.
Til min første Lærer valgte jeg kgl. Kapelmusikus
Olavesen, en energisk og dygtig ung Mand. Det behagede
mig naturligvis ikke, at han saa godt som forkastede alt
hvad jeg havde lært og lod mig omtrent begynde forfra;
men der var intet andet at gjøre, jeg maatte finde mig
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i hvad der ikke kunne være anderledes og Lyst havde
jeg nok af. Jeg tog altsaa fat paa mit nye Foretagende
og var umaadelig flittig; men jeg indsaae snart, at Pen
gene ikke kunne strække til saa overmaade længe og at
den Tid maaske ikke var saa fjern, da jeg maatte vende
Næsen ad Røsnæs til.
Til alt Held for mig, kom min Fader til Kjøbenhavn,
dette skulde ikke have Udseende af, at han kom for min
Skyld — hvad jeg dog snart opdagede at han gjorde. I
vor Samtale lod han mig forstaa, at han vilde sætte me
gen Priis paa at jeg fulgte med ham hjem. Det kunne
jeg umulig gaa ind paa; men nu kunne jeg, uden at blive
betragtet som den forlorne Søn, vende hjem paa et Be
søg, naar jeg havde opbrugt mine Penge.
Desværre kom den Dag da jeg maatte opgive min
Undervisning og vende hjem. Det var en uhyre sørgelig
Dag for mig, alt gik saa godt. Nu skulde jeg altsaa igjen
begynde paa den gamle Dont hjemme og forresten spille
ved Bøndernes Bryllupper og Gilder. Da. jeg havde været
i Kjøbenhavn og var bleven dygtig, vilde man have mig
til at spille overalt. Min Plan Var saa hurtig som mulig
at samle Penge for at kunne vende tilbage til det kjære
Kjøbenhavn. Da dette syntes mig at vare for længe, fandt
jeg paa en snedig List, som jeg vidste ikke kunne blive
opdaget, da min Fader hverken kunne læse eller skrive.
Jeg fik den geniale Idee, at skrive et Brev til mig
selv, der forestilte at det kom fra Lumbye, der tilbød
mig Engagement ved sit Orchester med 30 Rd. om Maaneden, naar jeg blot vilde komme snarest mulig. Jeg læste
dette Brev for min Fader og Ideen med de 30 Rd. slog
jo udmærket an, Penge kan Bønderfolk ikke staae for, og
det kunne han heller ikke. Han ikke alene lod mig rejse
med det gode, men støttede mig med Penge. Nu var jeg
ovenpaa og jeg var saa usigelig glad over at komme til
Kjøbenhavn igjen og optage min Undervisning.
Jeg haabede for bestandig at kunne blive i Kjøben-
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havn; men Skjæbnen vilde det anderledes. Efter at jeg
paany havde opbrugt mine Penge, maatte jeg for anden
Gang vende hjem og det var en haard Kamp for mig.
Tiden gik. Jeg spilte alt hvad jeg kunne til Bryllup
per og Gilder og sparede alle de fortjente Penge. Jeg vid
ste, at i Kjøbenhavn kunne jeg faae Anvendelse for dem.
For at kunne komme hjemme fra for 3die Gang, kom et
nyt Tilfælde mig til Hjælp.
Der blev just afholdt Session i de Dage i Kallundborg,
og da der ikke i lang Tid var nogen Udsigt for mig til at
slippe bort og da jeg tillige i legemlig Henseende var godt
udviklet, lod jeg mig før Tiden udskrive til at afgjøre
min Værnepligt. Da en af de høie Sessionsherrer fik Øje
paa mig, gik han hen til mig, tog mig i Halstørklædet og
trak mig frem og sagde til de tilstedeværende Officerer.
»Synes De ikke, mine Herrer, vi her har en smuk
Ca vallerist?«
Jeg protesterede og vilde sige, at da jeg et Aar for
tidlig ønskede at afgjøre min Værnepligt troede jeg man
vilde tillade mig at vælge Vaaben og at jeg ønskede at
blive Garde tilfods. Den paagjældende Officeer svarede, at
det var bedre at være Cavallerist og faa en Hest at ride
paa, end at blive Infanterist, og med andre Tilføielser, blev
det sagt saaledes, at jeg havde at tie stille. Jeg skulde
altsaa trække Lod og være Garder tilhest, men trak et
Frilod.
Alle mine Bestræbelser for at slippe fra Hjemmet,
syntes i et Øjeblik at skulde mislykkes. Ved Udgangen af
Sessionslokalet, stod en ung Mand der i høi Grad var
nedslaaet over at skulde være Gardist. Jeg gik hen til
ham og spurgte ham hvad der var iveien, han fortalte
mig da, at han skulde være Gardist, at han var sin Mo
ders eneste Søn og den, som ene skulde styre Gaarden for
hende og at han ikke havde Raad til at stille for sig. Her
syntes at være noget for mig at gjøre. Jeg tog ham hen
i en Krog og fortalte ham at jeg ogsaa skulde være Gar-
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dist, men havde trukket mig fri; naar han vilde tie stille
med det, vilde jeg gjeme, uden noget Vederlag, hytte
Nummer med ham og gaae i hans Sted. Henrykt omfav
nede han mig og forsikrede mig, at det skulde han aldrig
glemme. Det var rimeligt nok; men jeg har rigtignok al
drig set ham siden.
Henrykt var jeg over at kunne komme fra Hjemmet
og blive Gardist; men at Lykken ikke var saa stor som
jeg havde ventet, fik jeg jo snart at føle. At beskjæftige
mig med Musik saalænge Skolen stod paa, kunne der ikke
være Tale om, men den fik jo ogsaa en Ende.
Efter et Aars Forløb blev jeg Underkorporal og fra
den Tid af, havde jeg Tid nok til at beskjæftige mig med
Musik og jeg anvendte ogsaa al min Frihed dertil. Militairtjenesten den Gang, var kun en Byrde for et ungt Men
neske, paa Grund af den lange Garnisonstjeneste, Frihed
var der nok af. Jeg var i høi Grad afholdt af mine Kam
merater og havde mine Foresattes Tillid, Disiplinen i Gar
den var stræng. Min Compagnichef var daværende Capitain
Holten, en stræng, men meget retfærdig Mand; naar blot
enhver gjorde sin Pligt, var der aldrig noget iveien. Jeg
skylder Sandheden at sige, at min Soldatertid var en lyk
kelig Periode i mit Liv [og al snakken og skriven om
Underofficeemes Raahed har jeg i Grunden aldrig hørt
eller seet noget til og morsomt er det for mig, endnu
efter saa mange Aars Forløb, at modtage Honnør af Gar
dens nuværende Underofficerer, som kun veed, at jeg har
afgjordt min Værnepligt dér]. Det er en Selvfølge, at
Chefen for dette Mønsterkorps maa være streng og forstaae at holde Tøileme stramme, ellers vilde han være
daarlig skikket til at staae i Spidsen for Kongens Liv
garde.
Under disse Soldat^rforhold havde jeg som sagt me
gen Frihed og jeg benyttede den ogsaa til at dyrke Mu
siken, først hos min Lærer og dernæst til at fortjene Penge.
Det første Orchester jeg fik Ledighed til at virke i,
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var i en Dandsekneipe i Magstræde, Lokalet var ikke større,
end at der til Nød kunne dandse 6 Par. Orchestret, der
bestod af 3 Musici, en Violin, en Fløite og Kontrabas, var
anbragt oppe under Loftet. Det var paa een Maade meget
godt, thi det var ikke fiint og det gik en Gang imellem
temmelig alvorligt til. Herrerne var Kuldragere og Da
merne svarede dertil, kom der en Gang imellem en vel
klædt Person derind, blev han paa en temmelig ublid
Maade gjordt opmærksom paa hvor Døren var.
Fra Magstræde avancerede jeg til den dybe Kjælder
paa Hjørnet af Raadhusstræde og GI. Torv. De Besøgende
var Gardister — altsaa mine Kammerater — og pæne
Tjenestepiger, alt gik meget net til dér. —
Mit næste Avancement var til den store Dandsesalon
»Kjæden«, det var en stor Fremgang. Penge tjentes der
mange af og de Medspillende vare udmærkede Musikere.
Nu nærmede sig den Tid hvor jeg var færdig med
Militærtjenesten og skulde permiteres, hvad jeg forøvrigt
ikke havde noget imod. Jeg kunne da som civil Mand rig
tig dyrke den kjære Musik. Men som Soldat var jeg ble
vet forlovet og tænkte paa at gifte mig. Kun 25 Aar gam
mel gjorde jeg Alvor af det. Det var de lykkelige Dage.
Min unge smukke og saa begavede Hustru1), bragte mig
Formue, selv havde jeg noget og alt syntes at skulde
blive skjøndt og lykkeligt for os, og det gik ogsaa godt2).
Da Kammerraad Lange i 1856 aabnede sin Saison paa
Folketheatret, blev jeg ansat i Orchestret som Violinist
under Musikdirektør C. C. Møller. Her oprandt et nyt og
1) Margrethe, Datter af Gaardejer Hans Jensen i Forsinge. I Ægte
skabet, der blev indgaaet o: 1856, var der to Drenge. Den æld
ste døde fire Aar gml. af Brystsyge, den yngste, Charles, f. 1864,
levede endnu i Aaret 1926.
2) Da Soldatertiden var omme, spillede han paa forskellige „DanseEtablissementer“, bl. a. i „Kæden“. Kgl. Skuespiller Vald. Rol
lings Moder — som Nyrop boede i Hus sammen med — interes
serede sig for ham. Hun gik til Folketheatrets Dirigent, C. C.
Møller, og bad ham antage Nyrop i Orkestret. Han sagde lige
rent ud Nej, men Enkefru Rolling gav ikke op, og tilsidst blev
han antaget.
I RA HOLBÆK AMT 3
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skjøndt Liv for mig, med Musik og Comedie. Der gik al
drig nogen Aften uden at jeg saae hver Forestilling heelt
ud og naar mine Kammerater forlod Orchestret naar de
kunne, blev jeg paa min Plads og holdt trolig ud.
Det varede ikke længe før jeg fik Lyst til at spille
Comedie og jo mere Comedie jeg saae, desto mere voksede
Lysten ; men selvfølgelig var det ikke saa let at spille Co
medie, der skulde noget mere til end Lysten, der skulde
Talent til og havde jeg det og hvorledes skulde jeg faae
det at vide ?
En Aften spurgte en Ven mig, om jeg ikke havde
Lyst til at blive Skuespiller, hvortil jeg svarede, at Lyst
havde jeg nok af, men om jeg havde noget Talent, det
var det lidt vanskeligt at komme paa det rene med, og
det var dog det der var Hovedsagen, at blive en af disse
mange almindelige Skuespillere, som man seer saa mange
af, det vilde ikke kunne tilfredsstille mig. Ja, kunne jeg
blive en Stigaard, det kunne lade sig høre.
Da min Kollega troede, at jeg maatte have Evner i
den Retning, foreslog han mig at lære en Rolle, prøve
den for ham i al Hemmelighed og dersom han saa syn
tes at jeg havde Talent, skulde jeg see at komme til at
prøve for Høedt og høre hans Mening, dette blev vedtaget.
Jeg tog fat paa Grev Boudelot i »Den sidste Nat«,
det var en Rolle jeg havde forelsket mig i og som jeg
havde seet mange Gange saa udmærket spilt af Stigaard.
Jeg tænkte slet ikke paa, at Grev Boudelot var en
fiin Mand der fordrede en kultiveret Skuespiller. Rollen
lærte jeg imidlertid, formede den efter mit Skjøn saa godt
jeg kunne, prøvede den for min Ven, som naturligvis fandt
at jeg var et stort Talent, dette meente han ogsaa Høedt
vilde finde, hvad der jo gav mig en Deel Mod.
Den paafølgende Dag gik jeg til Høedt og han mod
tog mig noget fornemt, men dog venligt. Da jeg havde
forebragt ham mit Ærinde, begyndte han at see mig efter,
maalte mig fra Top til Taae; men endte med at sige, at
jeg saa godt ud:
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»Men hvad er dog det for et Sprog De taler?«
Jeg talte med saa udpræget Sjællandsk Dialekt, at
der maatte et alvorligt Studium til, for at kunne tale paa
en Scene. Han spurgte mig nu hvad jeg vilde prøve for
ham, jeg svarede: Grev Boudelot i »Den sidste Nat«.
Han blev høilig forbavset over, at jeg turde vise ham
en af hans Glandsroller. Selvfølgelig kunne jeg heller ikke
spille den; men efter Prøven sagde han dog til mig, at
jeg vist havde betydelige Evner, men med det Sprog jeg
talte, var jeg umulig paa enhver Scene. Imidlertid tilbød
han at vilde læse med mig og at indstille mig til at blive
Elev ved Det kgl. Theater.
Jeg spurgte ham om jeg kunde faa noget for det,
hvad han blev høilig forbauset over og sagde, at jeg maatte
være glad til om jeg kunne blive Elev af Theatrets første
Kunstnere.
»Ja, men jeg er gift og har Kone og et Barn«. »Er
De gift? Det er uheldigt. Ja nu kan De jo betænke Dem
og saa komme til mig hvis De mener at kunne modtage
mit Tilbud«.
Jeg gik nedslaaet fra ham og besluttede allerede at
vilde opgive at blive Skuespiller; thi jeg havde ikke tænkt
mig den Gang, at det kunde være saa svært at spille Co
médie. Paa et senere Stadium i mit Liv er jeg kommet
til det Resultat, at selv med rige Evner, skal der arbejdes
og studeres længe for at det Hele kan forme sig til virke
lig Kimst.
Det varede ikke længe efter denne Prøve hos Høedt,
før Lysten kom igjen, thi at blive staaende paa Halvvejen,
har altid været svært for mig. Efter at have raadført mig
med min Hustru, blev det besluttet at jeg skulde see at
komme til at prøve for Skuespiller Hagen i Casino.
Mit første Møde med ham, var meget behageligt da
han var en meget elskværdig Mand. Da jeg havde prøvet
for ham, sagde han:
»De synes at have betydelige Evner, Deres Ydre er
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fortræffelig, men Deres Sprog er misserabelt. Imidlertid
vil jeg gerne læse med Dem og da »Fastelavnsgildet« er
ansat til Opførelse i Løbet af Saisonen, vil jeg forsøge,
om De kan komme til at spille »Peer« — som De selv
følgelig først maa prøve for Bestyrelsen«.
Jeg kom til at prøve for Erik Bøgh, som den Gang
var Direktør for Casino.
Da jeg havde sagt de 4 første Replikker, raabte Bøgh
fra Parkettet:
»Det er nok, Hagen!«
Prøven var forbi og jeg var allernaadigst kasseret.
Nu var gode Raad dyre. Jeg kunne dog umulig opgive det
Hele for dette Uheld. Hagen var desuden sikker paa at
jeg kunde blive Skuespiller, naar jeg blot kunne vinde Tid
og faa mit Sprog renset. Han raadede mig derfor til at
blive i Orchestret foreløbig, selv at vælge en Rolle som
jeg syntes om og vedblive at arbeide paa den under hans
Veiledning.
Jeg maa tilstaae, at »Fastelavnsgildet« ikke tiltalte
mig i nogen særlig Grad, jeg valgte da i Stykket »Han er
af god Familie«, fen ung Franskmand »Grev Armand«. Det
var en ypperlig og interessant Rolle med mange smukke
Sange. Jeg havde set afdøde Edouard Hansen spille den,
og den tiltalte mig i høi Grad.
Da jeg kunne Rollen, maatte jeg hver Dag læse den
for Hagen, han rettede og rettede hver Dag paa min Ud
tale, men der skulde meget Arbeide og lang Tid til før
det kunne blive godt.
»Opfattelsen er god«, sagde han, »men Sproget, Ny
rop, det er umuligt for en Franskmand«.
En Dag sagde Hagen til mig:
»Ja, det er nu godt nok, Nyrop, om jeg ogsaa kan
bruge Dem til at spille Rollen, saa maa De vide, at der
er mange svære Sange, som skal synges, og jeg maa dog
vide om De har saa meget Stemme at De kan synge dem«.
»Det er det miindste af det, det er let for mig«, sagde
jeg.
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»Det vil jeg dog gerne høre«.
Hagen satte sig i en Lænestol lige over for mig. Jeg
satte mig til Claveret og begyndte at synge en af disse
meget smukke Sange for ham. Med Et sprang han op af
Stolen, slog Hænderne sammen og raabte:
»Guds Død kjære Nyrop! De har jo Tenorstemme.
De skal ikke være Skuespiller, De skal være Sanger!«
Opdagelsen var gjordt, Ordet var sagt, et magisk, et
Trylleord. Sanger! Sanger!
Skulde jeg blive en af de Sangere der ved sin Stru
bes Skjønhed og Magt kunne bringe det hele Publikum
for mine Fødder, skulde jeg komme til at indtage en
Plads iblandt Theatrets Ypperste: Fru Gerlack, Chr. Han
sen, Schram og flere, O, det svimlede for min Tanke, man
kunne i det Øieblik budt mig et Kongerige, saa havde
jeg dog valgt at blive Sanger, en Stemme er dog det skjøn
neste af alle Instrumenter og intet er saa betagende som
den menneskelige Røst. Men hvorledes, sagde jeg til mig
selv, er det gaaet til, at jeg, den fattige Bondesøn, er
kommen i Besiddelse af en saadan Gave, dersom Hagen
har ment, hvad han sagde, da maa jeg jo have faaet denne
Gave fra Gud. Den Sang jeg nu skulde præstere, skulde
jo være Kunst, og kunne jeg komme til det? Af Gjæssene og Lammene havde jeg aldrig faaet nogen Udtalelse
om min Stemme, men desto mere Roes af Bønderne.
Jeg ilede nu hjem til min deilige Hustru og fortalte
hende denne glædelige Begivenhed, hun omfavnede og kys
sede mag af Glæde og sagde:
»Denne Skuespiller Hagen det er dog en deilig Mand«.
»Ja, men sæt nu at han har taget feil«.
»Det har han ikke, Nyrop. Du skal blive en stor og
berømt Sanger, og saa skal jeg sidde i Parkettet naar
Du synger og være Vidne til Din Lykke og hvor misunde
lige disse Kjøbenhavnske Damer vil være paa mig fordi
jeg er Din Kone«.
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Nogle Dage efter gik jeg til lille Schmidt1) og fortalte
ham at Skuespiller Hagen havde vist mig til ham og
at jeg ønskede at lære at synge af ham. Han følte sig
smigret ved mit Besøg og navnlig da jeg havde sunget
for ham. Jeg sang Masaniellos Slumre Arie af »Den
Stumme i Portici«. Han blev saa henrykt over min Stem
me, at han sagde:
»De er Manden med den Stemme som Det kgl. Theater
søger og i mange Aar har haft Brug for, jeg spaar Dem
en glimrende Fremtid ved Operaen«.
Jeg sang nu daglig hos Schmidt, men at skole Stem
men var der slet ikke Tale om. Jeg begyndte straks at
synge Sange og at pynte paa de Ting som jeg vilde synge
for Theaterbestyrelsen2). Jeg valgte en Romance af »Mu
rermesteren« og Sovekavatinen af »Den stumme«. Da jeg
havde sunget en Maaned, sagde han en Dag til mig, at
han havde talt med Theaterbestyrelsen og da min Stemme
havde det godt, var det bedst, jeg prøvede en af de før
ste Dage for at faa et Resultat.
Skjøndt jeg inderlig ønskede at komme frem, var jeg
dog ikke glad. Dersom det gik galt, var det en Skam jeg
aldrig kunde stryge af mig; men Schmidt trøstede mig
og sagde, at der ikke var noget at være bange for, da han
var sikker paa jeg vilde blive antaget.
Dagen kom altsaa og jeg blev ført op paa den store
Scene hvor der var anbragt et Flygel. Ved Siden af dette
stillede jeg mig. Alle de høie Herrer, der skulde bedømme
mig, havde Plads i Parkettet. Da jeg havde sunget Ro
mancen af »Murermesteren«, sagde de: »Det er smukt«.
Det der gjorde Udslaget, var Cavatinen af »Den stumme«,
efter den hørte jeg dem sige »Det er en usædvanlig Røst«.
Direktøren, Juståtsraad Christensen, kom op og lyk
ønskede mig til den smukke Prøve og fortalte mig, at de
tilstedeværende havde fundet min Stemme baade omfangs1) Korist ved Det kgl. Theater.
2) Der bl. a. bestod af Justitsraad Christensen og Høedt.
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rig og smuk, han kunne foreløbig kun tilbyde mig fri Un
dervisning af Theatrets første Lærer. Naar der var gaaet
nogen Tid, vtilde han see om det var muligt at yde mig
en saadan Understøttelse at jeg fuldtud kunne hengive
mig til mit Studium.
Et Aar endnu maatte jeg forblive i Folketheatrets
Orchester.
Carl Helsted blev min Lærer i Sang1), en flittig og
energisk Mand, der sang en Time med mig hver Dag, men
desuagtet gik det langsomt med Stemmens Udvikling. Da
jeg havde sunget et Aar, begyndte man allerede ved Theatret at spørge om hvorledes det gik med den nye Tenor;
men Helsted svarede, at Stemmen endnu hverken havde
Smidighed eller Kraft, og at man maatte vente til jeg
kunne blive færdig.
En Dag spurgte han mig om jeg havde tænkt paa en
Debut og hvad jeg havde Lyst til. Jeg svarede: Masaniello i »Den stumme«. Jeg havde neppe udtalt det før
han sagde:
»Masaniello! Hvad tænker De paa med den Stemme
De har! De kommer aldrig levende ud af første Akt, det
er en Rolle der kræver en fuldt udviklet Sanger. Selvom
jeg kunne lære Dem at synge Partiet — ja jeg mener
efter endnu et Par Aars Forløb — saa vil De dog sik
kert aldrig kunne spille Rollen«.
»Ja, ja«, sagde jeg, »saa venter jeg til jeg kan gjøre
det«.
Han saae lidt forbauset paa mig, thi han vidste at
de smaa Kaar allerede havde indfundet sig i mit Hjem.
Svært vilde det dog være for mig at holde ud endnu et
Par Aar og samtidig kjæmpe med Næringssorg; men flit
tig og villiestærk som jeg var, vilde jeg holde Pinen ud
og enten blive Kunstner eller vende tilbage til Orchestret
paa Nørregade. Ved min Side havde jeg min skønne og
i) Af andre Lærere havde han Mantzius i Dansk og Füssel i Pla
stik. Denne sidste blev Nyrop en fortræffelig Lærer, som han
hele Livet igennem mindedes med stor Taknemmelighed.
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begavede Hustru, der forstod at opmuntre mig og dele
Besværlighederne.
Det gik nu fremad i et Aarstid. Jeg blev fri for Folketheatrets Orchester, Theatret havde nemlig tilstaaet mig
en aarlig Understøttelse af 400 Rd. Det var jo selvfølgelig
ikke til at leve af; men det var en saa stor Opmuntring
[da det aldrig var givet til nogen før], at jeg maatte
kunne sige mig selv, at man ventede en Sanger af mig,
der nok skulde skaffe Theatret de Penge med Renter.
Nu kunne jeg desuden gaae i Theatret hver Aften og
see Comedie. Det var uhyre lærerigt for mig; thi en saadan Samling af udmærkede Kunstnere som det kgl. Thea
ter den Gang havde, har sikkert intet Theater i Verden
eiet paa en Gang. Man vidste saa sikkert, at hver Gang
Theatret lod opføre et nyt Stykke, kunne Publikum ikke
blive fri for at se udmærket Comediespil. Naar vi, som
har seet Comedie i den Tid, nu tænker paa hvad det var
for et Personale der stod til Theatrets Raadighed : Fruerne
Heiberg, Sødring, Phister, Holst, Nielsen o. f. yngre lo
vende og af Herrerne: Nielsen, Wiehe, Holst, Hultmann,
Rosenkilde, Phister, Mantzius, ja en saadan Samling af
Førsterangs Kræfter eiede Theatret paa samme Tid og
siden kom V. Wiehe og Adolf Rosenkilde til. Det var en
gylden Tid for Skuespilkunsten, det var noget, man kunne
lære noget af. — Men nu Balletten? En saadan Kunstart
som den geniale Bournonville dér skænkede det Danske
Folk, Napoli, Valdemar og alle de andre Mesterværker,
som der ikke findes Mage til i Verden. Denne geniale Mands
Digterværker, foruden meget andet, er det fuldstændig
lykkedes Hr. Kammerherre Fallesen at ødelægge.
Efter denne lille Udflugt vender jeg nu tilbage til mit
3die Studieaar. Dette var i enhver Henseende haardt for
mig; thi nu havde jeg kun Nød og Fattigdom og for at
leve, maatte jeg fuldstændig give mig hen til Aagerkarle1).
i) Der havde vejret Nyrops Talent og laant ham saa meget, han
ønskede. Aagerkarlene forlangte „kun“ 40 pCt. for „Villigheden“.
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I Begyndelsen af Saisonen 1862 begyndte Theater
bestyrelsen for Alvor at forlange, at jeg skulde gjøre De
but og Helsted rettede paany det Spørgsmaal til mig om
hvad jeg nu vilde optræde i. Han troede fremdeles ikke,
at jeg var i Stand til at gjøre Masaniello, men jeg holdt
fast paa min første Bestemmelse. Uden at jeg vidste det
eller kjendte Sangeren Liebe1) hørte han mig en Dag
synge forskellige Ting og efter dette sagde han til Helsted :
»Ved Du, Carl. Jeg tror Du undervurderer Nyrop,
lad ham synge noget af »Den Stumme« og Du skal see
han er Manden der kan gjøre Masaniello«.
Jeg havde jo alt indstuderet Masaniellos Parti, uden
Helsteds Vidende, og en Dag i Liebes Nærværelse, sang jeg
Partiet med al den Lidenskab og Energi jeg havde til
min Raadighed. Liebe jublede og roste min Opfattelse af
Masaniello i stærke Udtryk og spaaede mig en glimrende
Debut. Helsted var selvfølgelig ligesaa glad. Jeg havde
overtruffet alle hans Forventninger, nu saa han, at hans
lange og besværlige Arbeide ikke var forgjæves, han om
favnede mig og sagde:
»Barkarolen, »En nyfødt Sol i Østen gløder«, Sovekavatinen og den glødende Kraft og Lidenskab De læg
ger i Vanvidscenen, vil blive af overordentlig Virkning«.
Helsted ilede til Theaterbestyrelsen for at meddele
Udfaldet af denne Prøve og den næste Dag stod der i
Aviserne en foreløbig Biografi, der omtalte min Barndom
samt at jeg om kort Tid vilde faae min Debut som
Masaniello«.

*

*

#

— Saavidt Nyrops Manuskript.
Ved Prøven paa Theatrets Syngeskole var af Det kgl.
Theaters Kunstnere bl. a. Wieheme, Høedt, Bournonville,
Fru Heiberg og Juliette Price nærværende. Da han havde
i) Nyrop tager fejl, det var Skuespiller Liebe.
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sunget, lød der en en
stemmig Bifaldsstorm,
Fru Heiberg og Juliette
Price kom hen og tak
kede ham rørt.
Efter Prøven, begyndte
Rygtet om Nyrops enestaaende Talent at spre
de sig over Byen. Bla
dene skrev Spalte paa
Spalte om denne mærke
lige Mand, der fra Vog
terdreng paa Røsnæs
havde kæmpet sig frem
til Det kgl. Teaters Sce
ne. Intet Under, at han
var Genstand for alles
Blikke og alles Sam
taler naar han gik paa
Jens Larsen Nyrop.
Gaden. Al denne Omtale
gjorde ham saa nervøs
og bange, at Theatret maatte udsætte hans Debut, der
ellers var ansat til den 2. Februar 1862.
Den 12. Februar fandt Debuten Sted. Forventnin
gerne var saa store, at Folk stod hele Natten i Vinter
kulden foran Billetudsalget for at sikre sig en Billet —
endda uden at faa nogen, da Billetprangerne havde opkøbt
de fleste Billetter for at sælge dem for 10 Rdlr. Stykket.
De store Forventninger, som var fremkaldt ved Rygtet
om Nyrops overordentlige Begavelse, havde naturligvis
fyldt Theatret til sidste Plads.
Om Debutens Forløb skriver Overskou i sin Theaterhistorie.
„----------- Straks ved sin Indtræden frapperede han ved sit
ædelt formede Hoved, sin ranke, kraftfulde Figur og sine smukke,
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harmoniske Bevægelseri), — og da han med Schram, der var en
fortræffelig Pie tro, havde sunget den store Duet, jublede hele Huset
af Bifald. Dette fulgte ham gennem hele Stykket; med et sjælfuldt
Foredrag sang han den berømte Slummer-Arie; men Begejstringen
naaede sit Kulminationspunkt i Vanvidsscenerne i sidste Akt, hvor
han med en gammel Kunstners Virtuositet tolkede det forfærdelige
Vanvid baade i Toner og i Musik; hvad den mimiske Del af Præsta
tionen angik, havde han haft en udmærket Instruktør i Füssel sen.,
som med megen Flid og Smag havde lært ham Rollens plastiske
Del. Det var en aldeles uhørt Jubel, der ledsagede denne Debut.
Folk talte i lang Tid ikke om andet, enhver maatte hen at se Ny
rop, i Aviserne læstes Digte til ham, der forenede Talmas Kunst
med Nourits Sang, og under alt dette var Teatret udsolgt hver
Aften naar „Den stumme“ blev opført, Operaen, der paany var
sat i Scene af Høedt, og hvortil der var malet nye Dekorationer,
bl. a. et nyt Bagtæppe med det ildsprudende Vesuv, opførtes ikke
mindre end 17 Gange, næsten hver Gang for udsolgt Hus, og skaf
fede Teatret en betydelig Indtægt. Til Gengæld lod Bestyrelsen
Nyrop beholde den samme Gage af 400 Rd., som han i to Aar
havde oppebaaret som Understøttelse, og gav ham yderligere 15 Rd.
for hver Aften, han optraadte-! Det var en god Forretning for Teater
kassen, der paa denne Maade fik sine udlagte Penge rigeligt ind
igen.“

Nyrops Navn fløj Landet rundt, han blev Hovedsta
dens Løve, besunget baade af Salonernes og Aabenraas
Poeter og forgudet som en Skønhedsaabenbaring.
Komponisten Peter Heise skriver i et Brev bl. a.: »... Jeg
kommer til at tænke paa, hvad Schram forleden fortalte
mig om en Symadame, som havde set Nyrops første Op
træden som Masaniello. Da hun kom derfra, sagde hun:
»Nej, nu har jeg da aldrig set Mage til Laar!«
Gik han paa Gaden, var han overalt fulgt af Mængdens
Blikke. Hans Navn knyttedes til Reklame for Brystsuk
ker, Dukker m. m. De unge Damer spiste Navnet Nyrop
paa deres Lagkage, kort sagt Hovedstaden befandt sig
som i en Rus som aldrig før eller siden.
i) Intet Under at Nyrop — som han senere fortalte — hørte et
„Aah“, da han traadte ind paa Scenen, „og saa gik det jo godt,
Publikum var begejstret
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Kongen, Fr. VII, havde overværet hans Debut den 12.
Februar; da han den følgende Morgen kom kørende med
Grevinde Danner gennem Bredgade og mødte Nyrop,
raabte han over til ham:
»God Morgen, Nyrop, Tak for i Aftes!«
Det var Begyndelsen, men allerede et Par Dage efter
kom en Lakaj og tilsagde den nyopdukkede Sanger til at
møde paa Slottet, og mangen Aften maatte Nyrop synge
for Kongen i det Slot, uden for hvilket han saa ofte som
Gardist havde staaet paa Vagt. Ja, mangen Gang holdt
en kongelig Ekvipage uden for Kunstnerens beskedne Bo
lig ved Østervold for at føre Sangeren til Skodsborg, hvor
Kongen og Grevinden boede. Kongen var en lige saa elsk
værdig Vært for ham, som henrykt Tilhører.
En Dag ude paa Skodsborg modtog Majestæten ham
med stor Venlighed og sagde: »God Dag, kære Nyrop, og
Tak for i Gaar! Det glædede mig meget at høre din Sang;
egentlig saadan Forstand paa det har jeg jo ikke, men
det behagede baade mig og min Kone i høj Grad at høre
Dig synge. — Naa, hvordan synes Du saa, Din Konge
bor ? Du havde maaske tænkt dig, at det var finere, hvad ?
Naa, men her er da meget pænt, ikke? Nu skal jeg fore
stille Dig for mine Kavallerer«.
Kongen gik hen og vilde ringe, Nyrop sprang til for
at spare Kongen for Ulejligheden, men Kongen slog af
værgende ud med Haanden og sagde: »Nej, nej, Nyrop, i
Gaar sang Du for mig, i Dag ringer jeg for Dig«.
Saa ringede Kongen, og ind traadte en Del bukkende
og hilsende Kavallerer, der afventede Majestætens Befaling.
»Ja«, begyndte Kongen, »d’Hrr. kender vel allesammen
Nyrop«, hvorpaa han nævnede deres Navne for Sangeren.
Blandt dem var hans gamle Kompagnichef fra Gardetiden :
»Sig mig nu en Gang, hvad synes Du om ham den
Gang i Tjenesten? Var han haard ved Jer? Hvad? Her
er han jo meget skikkelig«. Nyrop, der hverken vidste
ud eller ind paa Grund af denne højst mærkelige Præsen-
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tation, svarede omsider, at han naturligvis havde været
godt tilfreds med sin gamle Kompagnichef.
»Det glæder os«, sagde Kongen, og saa fortsatte han:
»Naa, saa d’Hrr. kender Nyrop — ja, det er Fanden til
Karl, ikke sandt? Der er ikke een, der kan drapere sig
med en Kongekaabe som han. Ja, mine Herrer, ikke en af
dem, der blot kan gaa som han. — Lad os nu en Gang se
Dig, gamle, kom her, gaa saa!«
Og en gammel stiv Hofmand maatte gaa frem og til
bage paa Gulvet for Kongen, der morede sig kostelig over
det mislykkede Experiment. Han lo og raabte: »Nej, gaa
som Nyrop, det kan Du Pinedød ikke!«
— En anden Gang skulde Nyrop synge ved en Kon
cert paa Fredensborg sammen med Peter Schram og Kammermusikus Hansen.
»Ser Du«, sagde Kongen inden Koncerten, »Du skal
ikke være bange, Nyrop, Du har jo ikke noget at være
bange for. Jeg synes jo om det, og naar jeg synes om det,
saa synes de andre ogsaa om det. Naar I har sunget, kom
mer jeg lidt ned til Jer, og saa skal vi have det gemytligt,
gamle!«
Da Koncerten var forbi, og Kunstnerne sad i et Væ
relse for sig og spiste, gik Døren med et op, og Kongen
kom listende ind med et »Puh«, der fik dem til forfær
dede at fare op: »Sid ned, sid ned, det er ikke andre end
mig«. Saa kaldte Kongen paa sin Kammertjener og lod
ham trække hele Kongestadsen af, hvorefter Tjeneren
bragte en mægtig Sølvpunchebovle og en Bakke med dra
belige Glas.
Da Kongen saa, at Nyrop skævede forfærdet til denne
Anretning, sagde han: »Du Hansen, lægger for, Du Nyrop
er Rekrut; Du kan drikke efter Behag!« Nu fulgte en
lystig Aften, og Kongen sad i Latter over Hansens Historier.
Efter en Forestilling lod Kongen Nyrop kalde op til
sig i Logen:
»Er der noget, Du holder rigtig af, Nyrop ?«
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»Ja, Deres Majestæt, Østers er jo en herlig Spise ...«
»Saa kom op til mig i Morgen til Frokost!«
Og Nyrop kom til Frokost, det blev en meget varm
Frokost. Derefter bød Kongen Nyrop en Cigar og gav ham
Tændstikker ogsaa, men da Nyrop vilde protestere, sagde
Kongen: »Nej, nu bliver det saaledes — i Aftes sang Du
for mig, i Dag holder jeg Tændstikken for Dig!«
— Hvilket Svælg laa der ikke mellem Tiden nu og den
Gang han vogtede Gæs paa Røsnæs, eller den Gang han,
fattig og ensom og uden at vide hvor han skulde gaa hen,
gik i sin rødstribede Røsnæsdragt og med Violinen i Kalve
skindet under Armen — rundt i Københavns Gader, be
gloet og begrint.
------- Senere hen blev Nyrop en Gang hentet op paa
Slottet, og Kongen mærkede straks paa ham, at der var
noget galt.------- »Der er noget i Vejen med Dig, Nyrop,
sig mig, hvad det er«. Da Nyrop forsikrede, at der ikke
var noget paa Færde, sagde Kongen venligt til ham, idet
han slog ham paa Skulderen: »Jo, der er, min Ven, betro
Dig kun til mig. Der har været noget galt ovre ved Thea
tret, ikke sandt, det har der. Men kom Du blot til mig, saa
skal jeg hjælpe Dig, for saa meget Konge er jeg dog endnu,
at jeg har et Ord med at sige!«
Nyrop betroede da Kongen, at man havde nægtet ham
et Rejsestipendium, som han havde haabet at faa og glæ
det sig til at faa Gavn af.
»Naa ja, jeg vidste det jo nok! Se, her har Du en
Konvolut, naar Du kommer hjem, kan Du aabne den, saa
skal Du se, Du kommer nok ud at rejse alligevel!«
Og det kom han, thi i Konvolutten laa 300 Rigsdaler
fra Kongen.
Da Nyrops Søn døde og Kongen mærkede hvor meget
han sørgede, gav han ham atter Penge, som han kunde be
nytte til en Rejse.
Sidste Gang, Nyrop sang for Kongen, var en Efteraarsdag ude paa Skodsborg. Da Nyrop kom, sad Kongen
ude paa Verandaen og røg sin Pibe:
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»Syng nu lidt for mig, Nyrop, nu skal jeg jo ikke saa
længe høre Dig. I Morgen rejser jeg til Hertugdømmerne«.
Saa sang Nyrop Kongens Yndlingssang, og han slut
tede med »Min fjortende Vaar knap jeg skued«, og da
havde Kongen Taarer i Øjnene. Dybt bevæget takkede
han Nyrop, mens han slog ham paa Skulderen:
»Du synger dejligt! Om det er rigtigt eller galt, det
ved jeg ikke. Men at Du kan synge, saa det gaar til Hjærtet, det ved jeg. Tak, kære Ven! Tak!«
Endnu en Tid var de sammen, og senere hen paa
Aftenen sagde Kongen til Nyrop:
»Er de slemme ved Dig ovre ved Theatret, saa kom
kun til Din Konge. Eller maaske mener Du, at jeg er slem
ved Dig? Du længes maaske efter at faa en Udmærkelse
af os? Det skal Du faa. Vent nu blot, til jeg kommer
hjem, saa skal Du nok faa noget i Knaphullet«.
Men Nyrop fik aldrig noget i Knaphullet; og Kongen
vendte aldrig mere tilbage. Den 15. Novbr. døde han paa
Glücksborg.
*
*
*
Aldeles ukendt i vor Operas Historie var den Lykke,
Nyrop havde gjort. Aften efter Aften fyldte han Huset
til sidste Plads, og Theatrets Kasse drog rigelig Næring
af hans Masaniello. Men det kunde jo i Grunden ikke
hjælpe Nyrop meget; man kan nu en Gang, hvor stor
Kunstner man end er, ikke leve af Æren alene, og derfor
besluttede Nyrop sig saa en Dag til at gaa op til den da
værende Theaterchef, Tillisch, og meddele ham, at det var
ham umuligt at leve af 500 Rigsdaler om Aaret — 500
Rigsdaler og ingen Feu var nemlig den smukke Gage, man
bød Operaens Bærer, der som ingen anden kunde trække
Folk til Huse.
»Saa, De kan ikke leve af det«, fo’r Theaterchefen op,
»hvad ønsker De da?«
»1000 Rigsdaler og Feu i anden Klasse«.
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»Utaknemmelige Menneske, tænk Dem dog, hvad De
har kostet Theatret med Deres Undervisning — og saa
kommer De her og —«
Nyrop faldt ham i Talen og sagde, at skulde han ikke
dø af Sult, maatte han have større Gage, men Chefen lod
sig ikke rokke. Nyrop forsikrede da, at saa blev det ogsaa
hans første og sidste Sæson paa Det kgl. Theater.
En Dag blev Nyrop kaldt op til Chefen, og han med
delte ham venlig, nedladende, at han havde noget til ham.
Nyrop tænkte, at nu kom Tilbudet om en menneskelig Gage.
Chefen fortalte ham da, at der nylig ved et Selskab
hos Grev Raben, hvor foruden Kronprinsen, Blomsten af
Danmarks Adel havde været samlet, var ytret Ønske om
at høre Nyrops Stemme, ligesom man naturligvis ogsaa
gerne vilde lære den feterede Sanger nærmere at kende,
man havde tænkt at give ham et Honorar paa 50 Rigsdaler.
»Halvtredsindstyve Rigsdaler«, udbrød Nyrop harm
fuld, »nej, Deres Eksellence. Jeg synger gerne for min
Konge, selvom jeg ikke faar noget for det, men for Grev
Raben synger jeg ikke under hundrede Daler!«

Blomsten af Danmarks Adel samt Grev Raben fik
ikke den Gang Lov til at se den feterede Sanger nærmere
efter i Sømmene — trods det smukke Tilbud.
Da Sæsonen var forbi, lod Nyrop sig ikke genengagere
ved Theatret. Han rejste ned til Vordingborg med sin
Familie.
Selvfølgelig kunde Theatret ikke undvære ham og da
Sæsonen nærmede sig, sendte Theaterchefen Helsted og
Gade ned for at snakke ham til rette.
Nyrop vilde dog ikke give sig : »Før jeg faar kongelig
Ansættelse, hverken kan eller vil jeg komme tilbage«.
»Kongelig Ansættelse!« sagde Gade, »men det er jo
netop ogsaa det, vi vil give Dem«.
Dermed var Nyrop tilfreds. Han tog til København og
meldte sig til Theatret.
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Det var dog ikke alene i København, han sang og blev
fejret, men ogsaa rundt om i Landet. Han var ude paa
en stor Tourné, vel til en femogtyve Koncerter. Den Dag,
han sang ved den første — i Aalborg — blev der udsolgt
til den sidste. Aldrig havde man hørt Mage til Sanger.
Han foretog flere Rejser til Sverige, Tyskland og Frankrig
— i dette sidste Land havde man gerne beholdt ham —,
og overalt blev han hyldet som den store Kunstner han
var. Hvor fristende det end vilde være, vil det dog her
føre for vidt at komme ind paa en kunstnerisk Bedøm
melse af alle de Roller, Nyrop efterhaanden fik tildelt paa
Det kgl Teater — eller komme ind paa de københavnske
Kritikeres Anmeldelser af hans Optræden. Her skal kun
nævnes nogle af de Roller, hvori Nyrops store og rige Ta
lent fik Lejlighed til at udfolde sig.

Masaniello i »Den stumme«.
Achilles i »Ifigenia i Aulis«.
Arnold i »Vilhelm Teil«.
Eliazar i »Jødinden«.
Genaro i Hartmanns Syngestykke »Ravnen«.
Faust i Gounods Opera »Faust«.
Robert af Normandiet.
Max i »Jægerbruden«.
Frederik i Aubers »Bruden« og
Josef i »Josef og hans Brødre«.

Med disse og andre Roller, hvori han fejrede den ene
store kunstneriske Sejr efter den anden, gik nu et Spand
af en Snes Aar.
Imidlertid var Kammerherre Fallesen blevet Chef for
Det kgl. Theater, en ny Æra skulde fremtvinges, nye Kræf
ter skulde i Ilden, de gamle var udslidte, mente man, de
maatte fjernes. Man mente, at Nyrops Stemme ikke mere
fyldte som før, og deri kunde man vel have nogen Ret;
thi at b æ r e en Opera gennem en Snes Aar tager paa
Kræfterne. Ligeledes mente man, at hans Stemme paa den
FRA HOLBÆK AMT 4
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sidste Pariserrejse havde faaet et Knæk; dette mente man
ved Theatret, men at det ikke var Publikums Mening, viste
sig tydelig nok den sidste Aften, han tog Afsked med dette.
1883 blev hans sidste Sæson.
Til Afskedsforestillingen gaves foruden »Den stumme«
(i hvilken Nyrop jo havde debuteret som Masaniello) et
Brudstykke af »Faust«. Folk græd, det var næsten, som
var de til en Sørgehøjtid, og da Nyrop saa, selv dybt be
væget, havde sunget »En nyfødt Sol i Østen gløder«, da
drønede Bifaldet løs, og Italiens Frihedshelt stod halvt
gemt i et Blomsterhav.
Saa faldt Tæppet.
Atter strømmede Bladene over af Ros, her skal blot
lige citeres:
»----------- Aldrig har Nyrop sunget skønnere end hin
Aften, da han viste sig baade som Masaniello og Faust
for et stort og glimrende Publikum. Jubelen var ustandse
lig, Bifaldet syntes ingen Ende at ville tage, og da han saa
blev fremkaldt, var det, som om Scenen blev forvandlet
til et Blomsterhav, thi Laurbærkranse og mægtige Buket
ter regnede ned------- . —«
Ingen kunde forstaa, at Theatret turde undvære en
saadan Førsterangs Kraft som Nyrop. Heldigvis var Theaterdirektør Vilh. Petersen klogere, han engagerede nemlig
Nyrop til en Tourné i Provinsen, og her gik det fra Sejr
til Sejr for den forsmaaede Sanger. Hans Talent var saa
stort, at han ogsaa denne Gang — paa sin sidste Rejse —
kunde erobre det Folk, han havde skænket saa mange
skønne Timer. Blot hans Navn stod paa Plakaten, varede
det ikke længe, førend alle Pladser var udsolgt. Denne
Tourné blev baade kunstnerisk og pekuniært en stor
Succes.
*
*
*
Sælsomt har Nyrops Livs Eventyr været. Hæder,
Lykke og; Berømmelse har hos ham været parret med
Kamp, Modgang og tunge Sorger.

SANGEREN JENS LARSEN NYROP

55

Hans Søn, hvis Skøn
hed og musikalske Be
gavelse vakte almindelig
Opsigt, døde faa Maaneder efter hans straalende Debut.
Medens han var i
Paris døde hans Hustru,
der havde været alt for
ham, og trofast havde
delt Livets Savn og Mod
gang med ham, før hans
Lykkes Sol stod op. Sin
anden Hustru, kgl. Skue
spillerinde Agnes Lan
ge1) ægtede Nyrop 1868.
Ægteskabet opløstes dog
atter 1884. I sit andet
Ægteskab havde Nyrop
3 Børn, Michael2), Ida3)
Agnes Nyrop, f. Lange.
og Margrete4).
Efter Afskeden fra Theatret helligede Nyrop sig sin
Elevvirksomhed. Han havde en Mængde Elever, 8—10
Timer daglig. Havde de blot lidt Stemme, sang han gratis
med dem, imod at de skulde betale ham, naar de kom til
Scenen — hvilket de naturligvis aldrig gjorde. I disse
Sangtimer koncentrerede han al sin Kærlighed til Kunsten,
den, der aldrig — selv i Prøvelsernes triste Aar — forlod
ham.
Om en af Nyrops Elevkoncerter skrev et af Bladene:
Hr. Nyrop afholdt i Lørdags sin første Elevkoncert
i ) f. 21. Novbr. 1841, t 19. Juni 1903. Datter af Theaterdirektør
Lange ved Folketheatret.
2) f. 1869. Ingeniør, f % 1938 i Mont Vemon. N. Y. (Amerika).
3) f. 1870. G. m. Grosserer Spies, Østergade. Fremragende Koge
bog-Forfatterinde, skriver bl. a. i Ugebladet „Hjemmet“.
4) f. 1874. t 1908. Skuespillerinde (Marg. Nyrop Nielsen). G. m.
Læge Ejnar Nielsen, Vemmelev v.. Slagelse.
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paa Dagmartheatret og præsenterede ved denne Lejlighed
3 Elever af sin Sangskole, nemlig Sopransangerinden Frk.
Anna Nielsen, Tenorsangeren Folmer Hansen og Barytonisten Cornelius Petersen. Hr. Nyrops Sangskole har alle
rede vundet sig et godt Navn og at dømme efter den
Prøve, som gaves i Lørdags, er dette fuldt fortjent. En
ypperlig Skole sporedes tydeligt hos alle de tre nævnte
Elever ... Hr. Cornelius Petersen, forhen Køkkenmester
hos Konditor à Porta, for Tiden Barytonist, tog Publikum
med Storm, krøllet Haar, vikset Skæg og saa naturligvis
sin sjældne Stemme ... Om Hr. Nyrops Kjendskab til
Stemmer og Evne til at behandle dem, har man faaet et
i Hovedtrækkene gunstigt Indtryk. Det skal blive interes
sant næste Gang at høre, hvor vidt han har bragt disse
tre Emner. Den kongelige Familie overværede Forestil
lingen.
Køkkenmesteren Cornelius Petersen med det krøllede
Haar og det viksede Skæg, blev kgl. Kammersanger (Peter
Cornelius). Da han en Gang blev spurgt om, hvordan det
gik til, at hans Stemme blev opdaget, svarede han:
»Det gik højst besynderligt til. Jeg var en Aften i
Dagmartheatret. Bag mig sad en Herre, og han maa have
hørt mig tale, for pludselig sagde han til mig:
»Men Vorherre bevar’s, De maa jo have en dejlig
Sangstemme!«
»Det kan godt være«, svarede jeg.
»Hvem er De ?«
»Jeg er Cornelius Petersen, Køkkenmester hos
à Porta«.
»Kom til mig i Morgen«, sluttede han.
»Og saadan gik det til, at jeg kom i Forbindelse med
gamle Nyrop, og det gav Stødet til, at jeg blev »opdaget«
og fik min Stemme uddannet«.
En Dag mødte Nyrop Kongen [Chr. IX.]. Kongen
spurgte, om der var noget, han kunde hjælpe ham med.
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Nyrop beklagede sig da over, at han ikke kunde klare sig
med den lille Pension af 1500 Kr., som han fik af Theatret
[hans højeste Gage paa Theatret var 4000 Kr.] — han
havde tre Børn at forsørge.
Tre Uger efter fik han en Klasselotterikollektion.
Heldigvis havde Nyrop en uvurderlig god og trofast
Hjælp i sin fjortenaarige Datter, Ida. Hun styrede Huset
for ham, akkompagnerede Eleverne og hjalp ham med
Kollektionen.
Selvom Lotterikollektionen var en god Biindtægt,
kunde Nyrop ikke godt forlige sig med den Tanke, at han,
som den gudbenaadede Sanger, skulde ende sin Kunstner
bane som — Kollektør.
Mærkelig nok savnede han ikke Theatret. Der var
egentlig saa lidt »Theater« i ham. Han sluttede sig heller
ikke til Kammeraterne. Som Kunstner kom han meget ud,
men trak sig efterhaanden fuldstændig tilbage og levede
sine sidste Aar i største Ensomhed og Resignation — den
vanskeligste Kunst af alle. Nogle Aar før han døde, kom
han alvorligt til Skade, idet han brækkede sit højre Ben i
Ankelen og blev stiv i Foden, men det var ogsaa den ene
ste Gang i sit lange Liv, at han var syg.
Nyrop boede i Gothersgade over for Kirken. Hver
Dag gik han en Tur langs Sortedamssøen. Her traf han
ofte gode Bekendte, med hvem han fik sig en Passiar om
Dagens Temaer og om, hvad der i Øjeblikket særlig laa
ham paa Hjerte.
Sine Ungdomsinteresser bevarede han lige til det sid
ste. Han var en lidenskabelig Jæger. Tidligere havde han
fartet om paa Herregaardene ; paa sine gamle Dage havde
han sit Revier paa Amager, hvor han havde Lov til at
jage paa Fæstningsterrainet.
Han fulgte Operaens og især de unge Sangeres Virk
somhed med levende Interesse.
»----------- Ja, hvad det angaar at lade mig betale, da
har jeg været dum«, sagde han en Gang, »en ren Sinke
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imod Herold; men med Hensyn til at faa Folk i Theatret
tror jeg ikke, han kan gøre mig Rangen stridig. — Det
var en Aften jeg havde været i Theatret. Da jeg efter
Forestillingen gik hjem, saa jeg en Mængde Mennesker
staa paa Torvet foran Theatret. Jeg gik hen for at se,
hvad der var paa Færde, og da der ikke var noget at se,
spurgte jeg en af de nærmeste, hvad Folk stod og ven
tede paa. »Jo», sagde Manden, »vi staar her s’gu for at
faa Billet, naar der lukkes op i Morgen Formiddag; han.
Nyrop, skal jo synge i Morgen Aften«. — Men Theatret
sparede heller ikke paa mig, jeg har f. Eks. sunget »Faust«
tre Aftener i Træk ...«
I de senere Aar bevægede Nyrop sig ikke meget eller
langt fra Hjemmet. Kun i Det kgl. Theater saa man ham
sidde i Parkettet til højre, allerbagerst ligesom skjulende
sig. Det var rørende at se den gamle Sanger med det
stolte, graa Hoved, ivrig lyttende og i højeste Grad interes
seret, følge med i det, der foregik paa Scenen. Naar en
Sanger eller Sangerinde havde sunget godt, udbrød han be
gejstret, som for sig selv: »Udmærket! Prægtigt!« Der
gik sikkert mangt og meget gennem den gamles Sind, og
mange Fortidsbilleder fik vel fornyet Liv.
Den 24. September 1904 blev Nyrop ramt af et lettere
Slagtilfælde. Han blev ført til Kommunehospitalet, hvor
han hurtigt faldt hen i en let Bevidstløshed. Han fantase
rede uafbrudt. Det forekom ham stadig, at han havde en
tung Kaabe paa, ustandselig bad han om, at den maatte
blive fjernet, thi den passede ikke til Masaniellos Fisker
dragt.
Den 4. Oktober døde den store Kunstner. Hans sidste
Timer var lykkelige. Alle Børnene var samlet om Faderens
Leje, og han sang for dem de bedste Partier fra Storheds
tiden. Kort før Døden indtraadte, sang han Masaniello af
»Den stumme i Portici«, den Rolle, som havde skabt hans
Berømmelse. Det var, som om alle de straalende Minder
strømmede ind over den dødssyge Sanger; han klappede
Datteren paa Hovedet og sagde:
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»Ja, ja, lille Margre
the, det var maaske ikke
helt godt sunget; men
nu kan I vente lidt, saa
skal jeg synge Masa
niello ligesom i gamle
Dage.«
Kort efter udaandede han.
Den 10. Oktober
fandt Nyrops Bisættelse
Sted fra St. AndreasKirken. Næsten alle
Kirkens
Siddepladser
var optagne, væsentligst
af ældre Damer. Mange
af dem listede op og tog
en Blomst fra Kisten,
vel for at have et Min
de om Ungdomsidealet.
Nyrop som Jæger.
Blandt de mange tilste
deværende saas Kammersanger Simonsen, kgl. Skuespiller
Rolling, Direktør Riis Knudsen, fhv. Operasanger Hart
mann, Prof. Barnekow, Prof. Bartholdy, Jacques Wiehe,
Tenna Frederiksen (Nyrops sidste Elev, der var antaget
til Debut) samt adskillige andre Skuespillere og Skue
spillerinder.
Mellem høje, floromvundne Kandelabre, stod den af
dødes Kiste, der var helt dækket af Blomsterdekorationer.
Der var signerede Kranse bl. a. fra Kongen, fra Det kgl.
Teaters Personale og fra Dagmarteatret.
Efter at Salmen »Lær mig, o Skov, at visne glad«
var afsunget, traadte Pastor Steen frem bag Kisten og
talte om alle Guds Naadegaver, som vi skulde være tro
faste Husholdere med. ... Hvad Gud da først og fremmest
havde givet denne Mand, var Sangens Gave, og alle de
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gamle, der har hørt ham, vil kunne sige, at han var
Sanger af Guds Naade. Og han brugte sin Sang i Sand
hedens og Skønhedens Tjeneste, denne Sang, der kan bi
drage til at løfte og forædle, men som ogsaa kan blive til
en Karikatur af det, den burde være, naar den træder i
det fordærveliges, det ørkesløses, i Gøglets Tjeneste. Men
ingen vil kunne benægte, at denne Mand gjorde sit for
at leve sit Liv og bruge sine Naadegaver til det sandes
og det skønnes Pris. For de gamle staar han blandt de
lyseste Erindringer, som et Aandepust fra en lysere Ver
den midt i Hverdagslivets kvalme Luft. ... Vi har dvælet
ved disse Minder, fordi de viser os, at han var den tro
Husholder ...«.
Derefter sang Operasanger Cornelius »Kirkeklokke,
ej til Hovedstæder«, og Grundtvigs prægtige Aftensang har
vel sjældent lydt bedre end her under disse Buer. Til sidst
sang man »Dejlig er Jorden«, og dermed var Højtidelig
heden endt.
Begravelsen fandt Sted paa Gentofte Kirkegaard. Paa
Graven sattes et antikt Sandstensmonument. Da en af
Slægten et halvt Aars Tid efter Begravelsen, var ude og se
til Graven, fortalte Graveren, at en Drossel hver Morgen
satte sig paa Stenen og slog sine Triller. Og i flere Aar
derefter, vendte Droslen trofast tilbage, Morgen efter Mor
gen satte den sig paa Stenen og sang al sin Glæde og Jubel
ud over den store Sangers sidste Hvilested.

Kilder:
Nyrops Manuskript, som tilhører Datteren, Fru Ida Spies.
Børge Janssen: Masaniello
Overskous Teaterhistorie.
Gustav Hetsch: Breve fra Peter Heise.
Desuden Meddelelser fra Fru Ida Spies og Avisudklip af Nyrops
egen Samling.

OM MAALEN OG SIGNEN
Af J. S. Møller.

I Kalundborg Kirkebog for 1706—1771, Fol. 540,
findes følgende Stykke1) :
»Anno 1718 den 27. Juli var og indkaldet en gammel
Qvinde Bodill Hiulmands at overbeviises sin længe øvede
grove Synd ved Signen og Maalen. Hun møtte og efter
Tilspørgsel giorde [hun] saaledis sin Bekiendelse.
Først blev hun tiispurt, om hun iche har lært at
signe og maale Folch for Sygdom og det samme øvede?
Dertil svarede hun sig at have lært at (d. e. paa) denne
Maade at hielpe for Morsott:
Læs Fader vor; siden disse Ord: Gud lad det for
svindes for Ord aldt det Onde, lad aldt det Onde for
svindes, og for Ord som Dug for Soel, og [som] Salt i
rindende Vand, i Nafn Gud Faders, Søns og Hellig Aands2).
Efter disse Ord maalede hun de syge.
Dernæst blev [hun] tiispurt, af hvem hun disse Ord
har lært? Svarede: af en gammel Kone fra Hiembæk,
som forlængst er død. Viidere spurt, hvorlænge hun denne
Konst har brugt, og til hvem allersidst? Svarede: Hun
kunde iche grant sige, hvor længe hun har brugt det, men
veil over 30 Aar, og den sidste var Niels Lassen i Costrup,
som i sidstleden Pintzeuge af hende lod sig signe og maale.
Endvidere blev [hun] tiispurt, om hun kiendte saadant at være Synd mod det første og andet Guds Bud i
1) Findes ogsaa i Afskrift med nyere Skrivemaade i Dansk Folke
mindesamlings Arkiv (Retssager).
2) Denne Trylleformel findes optaget i Danmarks Trylleformler I,
ved F. Ohrt som Nr. 190.
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Catechismo? Svarede: at hun iche har troet, at var saa
stor Synd. Hvilket da af Guds Ord blev lært (læst?) og
tillige oplæst Kongens Lovs Ord p. 863, Art. 12.13.
Og som hun er gammell, fattig og eenfoldig derhos,
saa bad hun, at der iche motte handles med hende paa
det haardeste, helst saa som hun ved Ed og Løffte forplichter sig til aldrig at giøre det meere. Derfor blev og
slutted (d. e. besluttet), at hun skulle forskaanes med at
staa aabenbare Skriftemaal«.
Endelig hedder det sammesteds Pag. 889 :
»Anno 1718 Dom. 2 Advent 4. December Bodill si.
(d. e. salig) Matss Hiulmands publice absolveret for Guds
hellige Ords og Nafnes Misbrug og Vanhelgelse ved usøm
melig Signerie og Maalen«.
*

»Kongens Lov«, hvorefter Bodil dømtes til at staa
aabenbare Skrifte, er Christian d. Femtes Danske Lov af
1683 6—1—12 og 13, hvori det hedder:
„Dersom nogen befindis med Segnen, Manen, Maalen, Igienvisning, visse Dagis Udvælgelse, Characterers Misbrug, at omgaas,
og i saadanne mistænkte Konster kyndige og forfarne at være, og
dem øve og bruge, da skulle de have forbrut deris Boeslod, og
rømme Kongens Riger og Lande“. (§ 12.)
„De, som ere saadanne Folkis Medvidere, og deris Raad og
Konster til sig, eller andre, bruge eller bruge lade, skulle første
Gang staa aabenbare Skrifte, og give til næste Hospital to Tusinde
Lod Sølv, om de Middel dertil have, ellers efter deres yderste For
mue. Befindis nogen anden Gang i samme Forseelse, da straffes
den lige som de, der saadan Ugudelighed og Daarskab øve“. (§ 13.)

Bodil fik da den mildeste Straf, der kunde gives, hun
var jo ogsaa gammel og fattig. Men Skriftemaalet i Me
nighedens Paahør og med en Straffetale af Præsten følte
hun dog sikkert nok som en stor Beskæmmelse.
*

Signen og Maalen hører til de gamle kloge
Koners hyppigt anvendte Midler til at helbrede Sygdomme.
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Vi kender ogsaa andre Trylleformler end Bodils, der
sammen med Maalen brugtes for forskellige Sygdomme.
Bodil brugte sin Signelse for »Morsot«, der ogsaa benæv
nes »Morsyge« eller »Modsot«. Hermed betegnede man sik
kert visse Sygdomme i Underlivet samt Sygdommen Hy
steri. Livmoderen antoges fra meget gammel Tid at være
Aarsagen til flere Sygdomme, fordi den mentes selv at
kunne bevæge sig. Samme Kur anvendtes ogsaa navnlig
mod »Skæver«, hvorved bl. a. mentes Engelsk Syge men
ogsaa andre Sygdomme.
Mindre kendt er derimod den Maade, hvorpaa de kloge
Koners Maalen udførtes, da dette kun sjældent beskrives
i Folkeoverleveringen. Metoden har ikke alle Vegne altid
været den samme, hvorfor her skal anføres nogle Eks
empler. Og, som »Den færdige Apoteker« skrev 1743:
„Hvor skal en Bonde Hielp og Raad for Mod-Sot give,
naar Signe-Kierlingen forgiæves maaler ham?“

Traaden, man maalte med, skulde være en Uldtraad,
helst en rød1). H. F. Feilberg beretter fra Malt Herred i Jyl
land, at man ved Maalen kan faa at vide, om et Menneske
har Modsot eller ej, da hansTværmaal saa er længere end det
lodrette. Naar dette Maal var taget, skulde Garnet lægges
saa mange Gange sammen, at det kunde bindes en Gang
rundt om den syges højre Ben nedenfor Knæet, og det
skulde bæres saaledes i 3 Døgn, hvorefter den syge selv
skulde løse det af og stiltiende kaste det paa Ilden2). Og
saa Thiele fortæller, at den syge blev maalt baade paa
langs og tvers ; men derefter slog den kloge Kone Knuder
paa Traaden og kastede den paa Ilden3).
Udførligere er Metoden berettet af Jens Kamp. En
ældre Kone fortalte 1877, at hun i 13 Aars Alderen havde
søgt en klog Kone i Rønne: Hun blev stillet op i en Dør
1) Skattegraveren VII, S. 32.
2) Ordbog over jyske Almuesmaal II, S. 657.
3) Thiele: Overtroiske Meninger, Nr. 486.
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med en Fod mod hver Dørstolpe og med Hænderne strakt
saa højt, hun kunde, mod hver Dørstolpe. Saa dannede
hun et levende Kors, sagde Konen. Derpaa maalte denne
hende med et langt sort Uldgarn, medens hun mumlede
en lang Ramse (d. e. Trylleformel). Først maalte hun fra
Spidsen af den højre Haands længste Finger ned til ven
stre Taaspids. Derefter ligeledes med et nyt Baand fra
venstre Haand til højre Fod. Siden maalte hun om Livet,
og til sidst spyttede hun. Saa lagde hun Baandet mange
Gange sammen og viste hende saa, at Sygdommen var
langt fremskreden, thi Baandet paa den ene Side var
næsten et Kvarter kortere end paa den anden Side. »Jeg
blev saa maalt siden, og hver Gang blev det bedre, For
skellen mellem Baandene blev mindre for hver Gang«. Da
hun sidste Gang blev maalt, blev Baandet bundet om hen
des højre Ben, og der skulde det blive siddende, til det
faldt af af sig selv. Omsider gik Sygdommen bort1).
Fra Fuglse Herred paa Lolland berettes følgende : Den
syge stod med strakte Arme. Konen maalte da fra den
ene Fingerspids til den anden og fra Isse til Fodsaal, og
begge Maal skulde være lige lange, men den syge var ikke
saa lang som bred. Saa slog hun en Knude paa Snoren.
Saaledes gjorde Konen 3 Torsdage i Træk, idet hun sam
tidig »læste« hele Tiden. Da var Maalene lige lange, og
den syge skulde da være rask, hvad hun dog ikke var2).
Her var Metoden da omtrent som i Malt Herred.
En lignende Fremgangsmaade anvendte en klog Kone,
Johanne Berendt, paa Falster, da hun maalte og signede
for »Skæver«. Men efter at have maalt, slog hun Knuder
paa den uldne Traad og bandt dem sammen paa en sær
egen Maade ved Enderne, saa de dannede en Ring. Saa
skulde den syge spytte igennem denne, hvad Konen ogsaa
gjorde, idet hun samtidig »mumlede« nogets)«.
1) Danske Sagn VI, Ny Række Nr. 601.
2) Danske Sagn VI, Ny Række Nr. 335.
3) Samme, Nr. 337.
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Ogsaa i Gurreby ved Nakskov maalte den kloge Kone
med en Traad fra Fingerspids til Fingerspids og fra Isse
til Taa. Saa blev der sagt »noget«, som ingen kunde forstaa, hvorefter Traaden blev hængt op i Skorstenen1).
Mere indviklet var en Metode, der blev brugt i Jyl
land ; den maatte dog i Virkeligheden give samme Resultat
som ved Metoden paa Lolland-Falster: Den kloge Kone
tog et Stykke hvidt Uldgarn og begyndte med at maale
fra Isse til Nakke, saa fra Nakke til Hoften, derfra ned
til Knæleddet og endelig derfra til Hælen. Derefter be
gyndte hun fra Spidsen af den lange Finger til det yderste
Led, derfra til næste Led, saa til sidste Fingerled, derfra
til Haandleddet, Albuleddet og Skulderleddet; dernæst fra
Armhullet tværs over Brystet til det andet Armhul og saa
fremdeles Led for Led til Langfingerens Fingerspids paa
den anden Haand. Da dette var gjort, lagde hun Garnet
nogle Gange sammen, trak det saa lidt ud fra hinanden,
saa der dannedes en Ring, hvorigennem den syge skulde
spytte. Saa skulde der klippes en Stump Negl af hver
Finger og Taa og en Lok af Haaret paa den syge, hvor
efter alt dette sammen med Garnet skulde brændes2).
Af disse Optegnelser fremgaar, at Fremgangsmaaden
— med Undtagelse af Bornholm — i alt væsentligt synes
at være den samme. Det har ogsaa haft sin Betydning,
at Traaden, som havde været brugt til Maalingen, paa en
eller anden Maade skulde tilintetgøres, navnlig ved Ild.
Ilden har altid været anset for en kraftig Fordriver af
alt ondt. Og med de Knuder, som man slog paa Traaden,
har der nok været knyttet en Forestilling om, at dermed
blev »Ondet« »bundet« til Traaden og saaledes blev tilintet
gjort sammen med denne. Ogsaa Spyttet har spillet en
Rolle i megen Magi, hvilket ogsaa gælder Anvendelsen af
det magiske Tretal, da Maalingen skulde udføres 3 Gange
eller i 3 Torsdage.
1) Danske Sagn VI, Ny Række Nr. 601.
2) Evald Tang Kristensen: Jydske Folkeminder VT, 184, H. F. Feil
berg: Ordbog over jyske Almuesmaal. II, S. 657.
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Endelig var en Fremsigelse af en Trylleformel (»Sig
nen«) nøje knyttet til Maalingen. Naar det af Optegnel
serne fremgaar, at man aldrig kunde forstaa, hvad den
kloge Kone »mumlede« eller »læste«, var Aarsagen natur
ligvis den, at Trylleformlen var hendes Hemmelighed, som
hun nøje vogtede over.
Vi tør nok antage, at Bodil Hjulmands har udført sin
Maalen paa lignende Maade.

TRÆK AF LERCHENFELDTS HISTORIE
Af P. K. Holm. — Ved Ebba Busch.

Blandt en Del Optegnelser, som min Morfader, P. K.
Holm, efterlod sig, fandtes bl. a. følgende Beretninger om
Lerchenfeldt, som han nedskrev i en Alder af 85 Aar.
Godsejer og Etatsraad Emil Holm, R., D. M. (f. 1819,
d. 1916), der var Søn af den kendte Storkøbmand Jacob
Holm, Grundlægger af Firmaet Jacob Holm & Sønner, blev
oprindelig uddannet som Apoteker og ejede Nyborg Apo
tek fra 1844—54. Men i 1854 købte han Lerchenfeldt og
opgav sin Apotekervirksomhed og ledede Godset, indtil
han i 1883 overdrog Forpagtningen til sin Søn, Forpagter
P. K. Holm, R.D. (f. 1850, d. 1940), der ledede Lerchen
feldt til 1914, hvor Gaarden gik over paa andre Hænder.
P. K. Holm har foruden at være Landvæsenskommissær
og Medlem af Holbæk Amts økonomiske Selskab haft ad
skillige offentlige Hverv. I mange Aar var han Medlem
af Historisk Samfunds Bestyrelse.
Tidsrummet omfatter dels den Periode, i hvilken hans
Fader, Etatsraad Emil Holm, ejede Lerchenfeldt, dels den
Tid, i hvilken han selv var Forpagter paa sin Faders
Gaard. Forhistorien har P. K. Holm faaet meddelt dels
af sin Fader, dels af en gammel Hjulmand, Christen Jør
gensen, der som ung kom til Lerchenfeldt, vistnok om
kring 1818—20.
Oprindelig udgjorde Lerchenfeldt en Del af Kalundborg
Slots Ladegaard; de nærmest Ladegaardens Marker belig
gende Jorder har sikkert været dyrket under denne, hvor-
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imod den længst mod Nord liggende Del har henligget i
Tofter og Udmarker til Græsning, hvorom et Par af Gaar
dens Markers Navne endnu bærer Vidnesbyrd, Lille og
Store Kohave. — Udskillelsen som selvstændigt Brug
fandt Sted omkring 1746 og blev foretaget af den davæ
rende Ejer af Slots-Ladegaarden, Lensgreve Lerche til
Lerchenborg, der efter Samraad med den daværende For
pagter af hele Ejendommen enedes om at foretage Delin
gen, der skete efter den Linje, som den Dag i Dag danner
Skel mellemLerchenfeldt og det nuværende Kaalund Kloster.
De første Bygninger er utvivlsomt rejst af Lensgreven
og bestod af en sammenbygget firlænget Gaard, opført af
Egebindingsværk, hvoraf endnu en Rest staar tilbage i
den vestlige ud mod Landevejen vendende Fløj. Oprinde
lig var Hestestalden i den sydlige Fløj, hvor den nuvæ
rende Hovedbygning ligger. Indkørselen til Gaarden var
gennem den vestlige Fløj, og mod Øst laa en stor, meget
høj Lade, i hvis Ende var anbragt et stort Hestegangs
hjul, der trukket af fire Heste drev Tærskemaskinen. I
den nordre Ende var anbragt en Mølle, der ogsaa kunde
trækkes fra det nævnte Hestegangshjul. I øvrigt var denne
Bygning delt til forskelligt Brug, Hønsehus, Material
kammer, Gennemkørsel til den bagerste Gaard, Mælke
kælder og Bryggers. Den vestlige Længe var fra Porten
og mod Nord indrettet til Kornmagasin. Parallelt med den
nordre Længe var opført en Bygning, i hvis vestlige Ende
der var indrettet Forpagterbolig; Resten benyttedes til Ko
og Faarestald.
Saaledes var Forholdene omtrent, hvad Bygningen
angaar, indtil Lerchenfeldt omkring 1792, muligvis lidt
tidligere, gik over til en anden Ejer, der vistnok flyttede
Hestestalden til dens nuværende Plads og indrettede Byg
ningerne til Beboelse. Den nye Ejer var en Windeleff, og
i Vindfløjen, hvor Syd- og Vestfløjen støder sammen, var
udhugget et A W 1796. Muligvis er denne Windeleff den
samme, som var Forpagter af hele Kalundborg Slots Lade-
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gaard, medens Ejendommen var i Lensgrevens Eje. Ifølge
nogle Oplysninger fra Landsarkivet meddeles det, at Mar
kerne af Forpagter Windeleff blev indhegnede med Sten
gærder, ca. 3000 Favne, i Aarene 1781—83 ved Hjælp af
Godsets Bønder, 80 i Tal, der ydede Hoveri til Hovedgaarden. Det oplystes endvidere, at Hoveri for 26 af de
længst bortliggende Gaarde afløstes 1787. Der svaredes
paa den Tid 3500 Rd. i Forpagtning. Om der samtidig
med Afløsningen af Hoveriet har fundet et Salg til Arve
fæste eller Ejendom Sted, oplyses der intet om, heller ikke
om, hvor stor en Del af de hoveripligtige Ejendomme, der
blev henlagt under Lerchenfeldt, da det 1792 blev afhændet
af Grevskabet.
Fra 1792 til 1811 skiftede Ejendommen gentagne
Gange Ejer, indtil den 1811 kom i Familien Rothes Eje
og forblev der til 1844. Denne dygtige og virksomme Slægt
har sikkert bidraget meget til Forskønnelse af Ejendom
men. Efter den gamle Hjulmands Meddelelse skyldes An
lægget af Frugthaven, maaske begge Haverne, Konferensraad Rothe, ligesom det skal have været ham, der lod den
Øst for Gaarden liggende Lund tilplante. Anlægget af
Vejen ud over Tranemosen til Illerup skyldes hans Søn,
Kammerraad Rothe. Vejen til Illerup gik tidligere gennem
Gaasetofte Øst om Tranemosen. Denne store Tørveeng
udgjorde paa den Tid en stor Tuemose, der om Vinteren
dannede en stor Oversvømmelse, indtil den efterhaanden
ved gentagne Reguleringer af Afløbet er helt tørlagt.
Kammerraad Rothe fik interesseret alle de Nord for Mo
sen bosiddende Lodsejere i Anlægget af den nuværende
Vej. Han ledede selv Arbejdet, og den fornødne Fyld hen
tedes fra en af Gaardens Grusgravmarker. Mergling af
Markerne er sikkert ogsaa paabegyndt under ham og er
muligvis fortsat under den næste Ejer, men var i hvert Fald
for Markernes Vedkommende afsluttet, da Godsejer Holm
i 1854 købte Lerchenfeldt. To af Gaardens Marker ligger i
Raklev Sogn, Limose og Grusgravsmarken, de øvrige 8 i
FRA HOLBÆK AMT 5
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Kalundborg Landsogn. De nævnte to stammer fra ned
lagte Fæstegaarde, hørende under Gaasetofte By, men
hvornaar denne Indlemmelse har fundet Sted, vides ikke.
I Rothernes Besiddelsestid fandt ogsaa Sammenlægning
Sted af de Fæstesteder, der udgjorde Arealet under Brændemosegaarden. Jorden var her saa mager, at ingen kunde
eksistere paa den, og det ene Fæstested laa øde ved Siden
af det andet. I Tyverne ansøgte Rothe om Tilladelse til
at nedlægge Fæstestederne og samle Arealet til en Faaregaard. Her opførtes saa de fornødne Bygninger, en min
dre Beboelse samt to Længer, opført af stampet Ler, i
Øst en Lade, i Vest en Faarestald, mod Nord en Bindings
værkslænge, indrettet til Hestestald, Vognport og forskel
ligt. I den østlige Del af den nuværende Brændemoseskov
findes Levninger af den tidligere Bebyggelse, et nu næsten
sløjfet Vandingssted.
1844 solgtes Lerchenfeldt til den daværende Ejer af
Kalundborg Ladegaard, Godsejer Barner, men forblev kun
et halvt Aar i hans Eje. Den købtes da af to Brødre Las
sen, den ene Købmand i Kalundborg, den anden Forpagter
af Hovedgaarden Svanholm, tilhørende Grev Bille-Brahe,
beliggende i Hornsherred. Forpagter Lassen drev Gaarden
ved Forvalter, og i Aarene før Godsejer Holm købte den,
styredes den af en Forvalter Brohm, der efter den gamle
Hjulmands Beretning førte et ret skrapt Regimente over
den Flok Husmands-Fæstere, der fremdeles gjorde Hoveri
til Hovedgaarden som Vederlag for deres Fæsteafgift.
I Foraaret 1854 overtog Godsejer Holm Ejendommen.
Han var ikke uddannet som Landmand, havde egentlig
ikke haft andet med Landbrug at gøre end Driften af en
halv Snes Tdr. Land, der hørte under Nyborg Apotek.
Gennem sin Syslen med dette lille Brug var hans Interesse
for Virksomhed af denne Art blevet vakt og yderligere
styrket ved Læsning af en stor engelsk Landbrugskemi.
Han besluttede sig da til at gøre det store Spring fra
Apoteker over til Jordbruger i større Stil. Den 1. Maj 1854
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overtog han Lerchenfeldt for en Sum af 172.000 Rd. For
uden Hovedgaarden med Tranemose hørte tillige en Del
spredt Bøndergods, fordelt over Byerne Gaasetofte og Ille
rup, Svenstrup, Vollerup, Saltbæk samt den som selvstæn
digt Brug oprettede Brændemosegaard, endvidere den ca.
20 Tdr. Land store Svenstrup Skov. Overtagelsen af saa
stor en Virksomhed var noget af et Vovestykke, som
næppe var gaaet saa godt, om ikke Forholdene paa Ver
densmarkedet i Forbindelse med to særlig gode Høstaar
havde støttet ham i høj Grad. Krigen mellem Rusland og
Vestmagterne havde standset Kornudførselen fra Sorte
havet og derved drevet Prisen op til lignende Fantasi
priser, som man oplevede nu efter den forrige Verdens
krig ; og da Bedriften hovedsagelig var indstillet paa Korn
salg, betød disse gunstige Forhold betydelige Summer i
klingende Mønt.
At det ikke var let at være praktisk Leder af en stor
Bedrift uden nogen som helst speciel Uddannelse dertil,
fik han at føle den første Sommer paa Lerchenfeldt. Det
blev en meget vanskelig Høst med ustadigt Vejr, og man
forstaar let, at Ophøstningen af over 200 Tdr. Land med
Sæd, hvor alt skulde besørges med Haandkraft, ikke var
Smaating og maatte være lagt godt til Rette og forberedt,
om man skulde være færdig i nogenlunde rimelig Tid. Den
hertil fornødne Hjælp til Ledelsen havde han ikke hin før
ste Sommer til Raadighed. Som Arbejdsleder havde han en
ung Mand, han havde overtaget efter den fraflyttede Be
styrer, og denne magtede aldeles ikke Opgaven. Hertil
kom vanskelige Vejrforhold, der yderligere forhalede og
forøgede Arbejdet, og Resultatet blev derfor ogsaa, at
alle de omliggende Gaarde forlængst havde indhøstet, mens
meget af Lerchenfeldts Høst endnu stod paa Marken. Midt
under Vanskelighederne modtog Godsejer Holm en Dag et
anonymt Brev, hvori Brevskriveren meget indtrængende
raadede ham til at sælge og søge tilbage til sin tidligere
Virksomhed. Han fulgte imidlertid ikke Raadet, men bed
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tværtimod Tænderne fastere sammen og satte Skuldrene
endnu stærkere mod Vognen for atter at faa den i Gang.
— Og den kom i Gang. Vejret bedagede sig omsider, og
en Dag fik han Tilbud fra Bøndergaardene om Hjælp med
Vogn og Mandskab, saa han om end noget sent fik bjer
get en stor og god Høst. Noget af det første, han sørgede
for, da Høsten var vel kommet i Hus, var Tærskningen.
Tærskemaskinen var paa den Tid, da han overtog Gaar
den, et meget primitivt Instrument; der var ikke Tale om
noget i Lighed med Selvrensning; Korn og Avner slyngedes
ud mellem hinanden og maatte adskilles med langtandede
River, for saa endelig ved Haandkastning helt at skilles
ad. Det var et stort Fremskridt, da der i Begyndelsen af
Treserne blev anskaffet en Kastemaskine, der skilte Av
nerne fra Kornet. Var denne Proces gennemgaaet, saa
maatte Rug og Hvede yderligere øses over i en Rense
maskine, forinden det havnede paa Kornmagasinet, hvor
det saa umiddelbart før Salget yderligere maatte passere
en Blæser til Fjernelse af Støv og Smaakom. For Byggens
Vedkommende var der yderligere en Proces at gennemgaa, nemlig Fjernelse af Stakken. Dette skete paa den
Maade, at en større Bunke paa et Hundrede Tønder eller
lignende lagdes i en Alens tykt Lag ud over et Logulv,
og 2 eller 4 Heste førtes rundt i Bunken, til al Stak var
traadt af. Det kaldtes at kjøme. Det var en yndet For
nøjelse for Børnene at være med at ride rundt i Bunken.
Under Ridtet hændte det, at en af Hestene skulde forrette
et nødvendigt Ærinde, og saa maatte en Mand straks være
rede med en stor Hulskuffe for at opfange, hvad der faldt
af. Efter Kjømingen fulgte saa Rensningen, hvorefter
Kornet i Halvtønder paa Mandsryg blev baaret over Gaar
den til Magasinet. At der til alt dette krævedes mange
Hænder i Sammenligning med Nutidens Hjælpemidler,
hvor man paa en enkelt Dag paa et selvrensende Tærske
værk gør flere Hundrede Tdr. Korn færdige til Salg lige
fra Maskinen, er indlysende.
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Ogsaa Driften af Jorden krævede et stort Arbejds
hold. Markerne var udrænede; alle Bakkehæld og Lavnin
ger var derfor gennemskaaret af Grøfter i Agre paa seks
Favnes Bredde. Deres Oprensning krævede meget Arbejde.
Saaningen besværliggjordes og maatte ske med Haanden.
Endelig var Jorden opfyldt af store jordfaste Sten, og
disse maatte, navnlig i Brakmarken, fjernes, og endelig
foregik baade Høslæt og alt Høstarbejde med Le, saa det
var intet Under, der skulde mange Hænder til, og disse
tilvejebragtes dels ved faste Karle, dels ved Husmænd,
der i de fleste Tilfælde var Fæstehusmænd, hvis Fæste
afgift udlignedes ved visse Ugedages Arbejde. Men til
Gengæld maatte Gaarden levere Heste til Behandling af
deres Jord, Tørvekørsel m. m., et ret betydeligt Tillæg til
det Hestearbejde, Gaarden krævede. Dette medførte et
større Hestehold end strengt taget nødvendigt for Gaar
dens egen Drift. —
Men stillede Driften af Jorden og Behandlingen af
dens Produkter Krav til mange Hænder, krævede Husdyr
holdet til Gengæld ikke mange. Kobesætningen indskræn
kede sig til en 10—12 Køer; derimod fandtes en stor Flok
spanske Faar paa en 12—1400 Stykker. Disse passedes i
alt væsentlig af en saakaldt Schäfer med hans Hund, og
saa en Røgter til Køerne. Denne gav ogsaa en Haand med
ved Fodringen af Faarene om Vinteren. Naar disse skulde
fodres, blev de drevet ud i 2 store Folde Syd for Staldene,
hvorefter deres Hække, der forneden var forsynet med et
Trug, dannet af et eller to skraat stillede Brædder, hvori
der kunde gives lidt Kraftfoder, flyttedes med. Traktemen
tet bestod af Hø og Halm ; kim rent undtagelsesvis anvend
tes Rodfrugter, vist nærmest som et Forsøg. Af Hensyn
til Faarene dyrkedes en halv Mark med Ærter. Halmen
heraf regnedes som værdifuld for Faarene, naar den da
var bjerget nogenlunde godt. Beder og Moderfaar holdtes
om Vinteren adskilte ; henimod Læmmetiden blev der givet
Moderfaarene et Tilskud af Kraftfoder, bestaaende af
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Havre, af og til Ærter udblødt et Døgn i Vand, under
tiden lidt knuste Hørfrøkager. I den første Tid efter Læmningen afspærredes Moderen med sit eller sine Lam. Naar
disse var en 14 Dages Tid gamle, blev de lukket ud i den
store Flok.
Da Produktionen af Uld var Hovedsagen, var det
særlig Finheden og Længden af denne, der lagdes Vægt
paa, ikke meget paa Legemsbygningen, og det var derfor
gennemgaaende nogle smaa og uanseelige, sent udviklede
Dyr, Flokken bestod af. Foraar og Efteraar blev hele Flok
ken efterset, hvorvidt Tænderne var i Orden, om de havde
mistet nogle, eller der var gaaet Fliser af de to midterste
Fortænder, saa de ikke længere kunde afbide Græsset.
Saadanne blev om Efteraaret straks udrangeret; en Del
blev i Sommerens Løb slagtet til Husholdningen, hvor
Suppe og Faarekød var den staaende Søndagsret til liden
Glæde for Børnene. Resten blev solgt til en Pranger i Jyde
rup og kostede kun nogle faa Rd. Stykket. Efteraarsudsætterne, særlig Bederne, blev nogle Maaneder fedede
med Hørfrøkager og gik gerne af henimod Jul og kunde
da opnaa en ganske god Pris.
Vædderne blev indforskrevet direkte fra Frankrig og
var af Rambouillet-Typen ; de kunde som udvoksne blive
nogle ordentlige Tampe paa flere Hundrede Pund. Med
deres mægtige, stærkt snoede Horn havde de et meget
ejendommeligt Ydre. Om Sommeren holdtes de tøjrede
for sig og fulgte ikke den øvrige Flok. De var tøjret paa
en ret ejendommelig Maade; i Spidsen af det ene Horn
var boret et Hul, og heri var Tøjret anbragt; en Grime
eller lignende kunde slet ikke holde dem. De var meget
stridbare, og skete det, at en kom løs, vankede der braadne
Pander, og det kunde ske, den ene blev paa Valen, saa der
maatte passes godt paa dem.
Faarevasken og Klipningen foregik en Gang om Aaret
og var en meget vigtig Sag, for af deres gode og om
hyggelige Udførelse afhang i høj Grad den Pris, der kunde
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opnaas for Ulden. Tidspunktet var gerne de sidste Dage
af Maj eller de første Dage af Juni, saa Ulden kunde være
færdig til Salg til den 11. Juni, til hvilken Tid det store
Uldmarked i København holdtes. Vasken foregik omkring
1860’erne paa den Maade, at der tværs over en af Mergel
gravene i en af Gaardens Græsmarker blev slaaet en Løbe
bro; i Midten af Graven var parallelt med den første Bro
slaaet en mindre saa langt fra den anden, at et Faar be
kvemt kunde bearbejdes af to Mand, en fra hver sin Bro.
Faaret svømmede ud til disse, skrubbedes af 4—5 Hold
Mænd for efter Rensningen at lande paa den anden Bred
af Graven. Det var et drøjt Stykke Arbejde pjaskvaade
at ligge paa Knæ en hel Dag og skrubbe paa Dyrene. For
at løsne Snavset var Flokken én for én Aftenen i For
vejen i en Strikke ført tværs gennem Graven, ellers var
det ganske umuligt at faa den af Fedt og Støv sammen
filtrede Pels blot nogenlunde ren. Denne For udblødning
hjalp forbavsende til, at de sorte Kroppe efter at have
gennemgaaet Vaskeprocessen kunde vise sig i en forholds
vis hvid Skikkelse. Efter tre—fire Dages Forløb var Dy
rene under Forudsætning af godt Vejr gerne tørre, saa
Klipningen kunde foregaa. Det gik for sig ovre i Laden,
hvor der var opstillet lange Borde; langs disse var i to
Rækker Klipperne anbragte. Det var Omegnens Hus
mandskoner, der var tilsagte til dette Stykke Arbejde, en
Snes Stykker i Tal, og det kan nok være, der blev ført
en ordentlig Diskussion. Hver Kone ekspederede gerne en
god Snes Stykker om Dagen, saa det tog i det mindste
tre Dage at komme til Ende dermed. Hver enkelt Pels
blev efter Klipningen gennemgaaet af en betroet Mand,
der fjernede alt, hvad der var affarvet eller skiddent.
Derpaa blev hver enkelt Pels rullet sammen i en firkantet
Pakke og anbragt i en stor Sæk og af og til traadt fast
sammen. En lang Høstvogn blev læsset med de store Uld
sække, der vistnok direkte fra Gaarden transporteredes til
Roskilde og videre med Jernbanen til København.
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Kreaturbesætningen blev der ikke ofret megen Op
mærksomhed paa. Den bestod som før sagt af en 10—12
Køer, hvis Produkter vistnok i det væsentlige gik med til
Husholdningens Forbrug.
I Gaardens Drift foregik der i de første to Aar i
Godsejer Holms Eje ikke nogen gennemgribende Foran
dringer i Systemet, det blev nærmest fortsat i det gamle
Spor. Arbejdet blev koncentreret i disse Aar om to Ting,
Dræning af Markerne og Forbedring af de temmelig for
faldne Bygninger, opførte af Bindingsværk. Dræning var
af den forrige Ejer paabegyndt i en af Markerne, men
daarligt udført, navnlig med alt for smaa Rør i Suge
ledningerne, tildels kim med Tommerør. Dette Arbejde
interesserede Holm meget. Efter Anvisning af en nylig
udkommen Bog, Hannemanns Landmaaling og Nivellering,
blev der anskaffet et Nivelleringsinstrument, og med det
og Hannemanns’ Bog som Vejleder ledede han selv Ar
bejdet. Det første Aar benyttede han en saakaldt Dræ
ningsmester, et vistnok temmelig fugtigt Individ, som Holm
hurtigt blev færdig med. Senere ledede han selv Arbejdet
med en solid Daglejer, Jørgen Jespersen, som Rørlægger,
og denne opnaaede efterhaanden en betydelig Øvelse heri,
ligesom han var en Mester i at tilhugge og sammenpasse
Sugeledningeme med Hovedrørene. En gennemført, plan
mæssig Dræning blev det ikke; man indskrænkede sig i
alt væsentlig til Lavningerne og det tilstødende Bakkehæld og benyttede gennemgaaende de gamle aabne Hoved
grøfter, der blev uddybede saa meget, at Lavningerne
kunde afvandes til den ønskede Dybde. En hel Del af Lav
ningerne var af tørveagtig Beskaffenhed. Rørene kom
derfor til at ligge paa Tørvebund, og dette medførte, at
Tørvemassen i Tidens Løb, hvor Vandet tappedes ud af
denne, sank sammen, og Rørene kom her til at ligge med
Bagfald, hvilket senere har kostet meget Arbejde at rette.
Arbejdet blev i Reglen udført i det tidlige Foraar og skulde
gerne være endt i Maj inden Faarevasken, og før Brak-

TRÆK AF LERCHENFELDTS HISTORIE

77

markerne kunde faa sine Pløjninger. Dette Drænings
arbejde var ikke altid ufarligt, saaledes kom Godsejer
Holm en Dag hjem helt tilsølet af Jord. En dyb Grøft,
hvor der var Flyvesand i Bunden, var skredet sammen
over ham, saa han kun havde Hovedet fri.
Et andet stort Arbejde maatte i disse første Aar sta
dig gentages i Brakmarken, nemlig Fjernelse af store, jord
faste Sten. Naar Marken om Efteraaret blev pløjet, blev
der sat Mærker ved dem, Ploven berørte; og naar Vejret
tillod det, blev Jorden gravet fra, de mindre Sten brudt
og de større sprængt med Krudt, et møjsommeligt Arbejde,
der foregik paa den Maade, at der boredes et Hul, afpasset
efter Stenens Størrelse ; Krudtet hældtes i og pakkedes til
med haardt stampet, tørt Ler. Som Ledning blev et almin
deligt Tagrør, fyldt med Jagtkrudt, benyttet. I den øverste
Ende af Tagrøret anbragtes en Strimmel Fyrsvamp, der
tændtes med en Tændstik. Senere gik det betydeligt lettere
ved Brugen af Aerolit, hvorved den besværlige Boring
sparedes. —
Foruden Dræningen var der ogsaa et aarligt tilbage
vendende Arbejde, Opmærksomheden maatte henledes paa,
nemlig Vedligeholdelsen af de ret udstrakte BindingsværksBygninger. Navnlig var Fodstykkerne, hvorpaa Stolperne
hvilede, mere eller mindre raadnede bort, og Stolperne
skredet ud, saa Væggene bugtede sig ud og ind. Fodstyk
kerne blev nu fjernet og erstattet af tilhugne, kløvede
Sokkelsten, hvorpaa Stolperne kom til at hvile, hvorefter
Tavlemurene atter muredes op. Til dette Arbejde benyt
tedes stedlig Arbejdskraft, nemlig en Husmandssøn, An
ders Pedersen fra Saltbæk, fra en af Godsets Fæstehuse.
Hvad han kendte til Mureri, var vist ikke andet, end hvad
han selv havde lært sig. Naar det kun drejede sig om saa
enkle Ting som at rette en Mur op eller en Skorsten, dér
slog Anders Pedersens Evner godt nok til; men ud her
over vovede han sig ikke paa egen Haand.
Sammen med Gaarden overtog Godsejer Holm en ældre
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Hjulmand, der besørgede Reparationsarbejdet af alt Gaar
dens Vogntøj og Træredskaber. Blandt disse var nogle
gamle Trægrebe og Træskovle, de sidste møjsommeligt
udsavet af en Bøgeplanke, tunge og uhandelige; en Staalgreb eller Staalskovl kendtes dengang ikke, i hvert Fald
ikke til Brug i Staldene. Til Grøftegravning maa der vist
have været Jern- eller Staalværktøj i Brug. Høtyvene fra
denne Tid var tunge og haandsmedede med tilsvarende
tunge og klodsede Fyrretræsskafter, og der var stor Hen
rykkelse, da de lette engelske Staalhøtyve med lette, runde
Asketræs-Stager fremkom i Slutningen af Treseme.
Et aarligt tilbagevendende Arbejde var Vedligeholdel
sen af de udstrakte Straatage, der forberedtes ved, at to
Mand hele Vinteren igennem med Plejl tilberedte den der
til fornødne Langhalm, dels af Rug og dels af Hvede.
Hvad Holm i disse første Aar, og i Grunden gennem
hele sin Landmandstid, havde sin Opmærksomhed fæstet
paa, var Forøgelsen af Jordens Gødningskraft. Han var
klar over tidligere end de fleste Landmænd, at der til Trods
for Mergling dog ved den ret ensidige Kornavl og samtidig
utilstrækkelige og lidet indholdsrige Gødning paa Grund
af den tarveligt fodrede Besætning, igennem Aar var dre
vet stærk Rovbrug af Jordens naturlige Kræfter, og søgte
derfor, hvor han kunde, at raade Bod herpaa og benyttede
enhver Lejlighed, der bød sig, til at komme i Besiddelse
af Gødningsstoffer. En god Lejlighed hertil frembød sig
fra de mange Drankstalde i Kalundborg, og Vinteren igen
nem hentedes der daglig Gødning herfra. Denne halmfri,
ret flydende Gødning passede særdeles godt sammen med
Gaardens tørre Faaregødning. Ogsaa andre Kilder benyt
tedes ; der blev i Slutningen af Halvtredserne drevet et ret
betydeligt Fiskeri langs med »Mulen« (Tangen ud til Vrøj),
og da der kun var ringe Afsætning, købte Holm, hvad der
ikke kunde afsættes af Sild og Hornfisk, stundom flere
Læs om Ugen, og Prisen var en Specie for alt, hvad to
Heste kunde trække op fra Stranden. Fisken blev lagt i
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Tørvejord, og naar den var forraadnet og omstukket, be
nyttedes den som Gødning. Tørvejorden havde en forbav
sende Evne til at binde Ammoniakudviklingen. Endogsaa
Rejer blev benyttet paa denne Maade. Holm havde foræret
en driftig Saltbækfisker, Hans Madsen, et Par Rejeruser,
som Fiskeren muligvis supplerede og anbragte i Strømløbet
mellem Mulen og Øen Lillevrøj, og fangede her saadanne
Masser af Rejer, at der ikke var Tale om at afsætte dem.
Den lille hjulbenede Hans Madsen med store MessingØreringe i Ørene kom saa sveddryppende forbi Lerchen
feldt med sin Bør fuld af Rejer, paa Vej til Kalundborg.
Hans overskydende Fangst blev da købt for 3 Mark Tøn
den; de blev som Fisken lagt op i Tørvejorden. En stran
det, mægtig Næbhval, som samme Hans Madsen havde
fundet og flænset Spækket af, endte ogsaa samme Sted;
inden den kom saa vidt, lugtede den nederdrægtigt, men
Holm trøstede dem, der passerede den og beklagede sig
over Lugten, at det havde intet at betyde, det var kun de
kemiske Stoffer, der var ved at blive ordnet paa en min
dre behagelig Maade. Paa denne Tid hændte det, at Fir
maet Jacob Holm & Sønner ikke kunde sælge et Parti
Rapskager. Godsejer Holm fragtede en Jagt og fik Kagerne
herned, hvor de som de øvrige Gødningselementer opblandedes med fugtig Tørvejord. Adgang til fabriksmæssig
fremstillet Kunstgødning kendte man vist ikke dengang. I
hvert Fald havde Etatsraad Tesdorpf indrettet en til eget
Brug afpasset lille Fabrik til Behandling af Ben og Ben
mel, og Sønnen, Frederik, fortalte ved et Besøg paa Ler
chenfeldt, at han og hans Broder lavede sig en lille For
retning ved at rapse Ben af Benbeholderen og sælge dem
til Faderen. Holms Opfattelse af Nødvendigheden af at
holde Jorden skadesløs for, hvad man gennem Aarene be
røvede den, stammede væsentlig fra Læsning af tyske og
engelske Værker, der behandlede disse Spørgsmaal. Holm
og Tesdorpf var vistnok de første praktiske Landmænd
her til Lands, som forstod Betydningen af denne Sag,
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og den vedblev at være den bærende Idé gennem
hele Holms Virksomhed, og mangen en Lanse har han
brudt, særlig i de første Aar han var paa Lerchenfeldt,
med ældre Forpagtere og Godsejere, der udtrykte deres
dybe Foragt for dette Pulver, man saadan dryssede ud
med Fingrene. Det var først i Halvfjerdserne, at Brugen
af Superfosfat blev nogenlunde almindelig. Han havde tid
ligt Øje for Vigtigheden af, at de falbudte Gødninger
havde det Indhold, de angav. Til Sikring heraf fik han
oprettet en Forening til Indkøb af Kunstgødning, omfat
tende Holbæk Amt, som han i en Aarrække var Formand
for, og som ganske sikkert blev Forbillede for mange
senere oprettede Foreninger. I Begyndelsen var Hovedom
sætningen i disse Foreninger fosforsur Kalk og Super
fosfat, efterhaanden kom kvælstofholdige Gødninger,
navnlig Chilesalpeter og nogle Kaligødninger, til.
Men tilbage til Aarene sidst i Halvtredserne. Foruden
de omtalte Grundforbedringer, Dræning og Rensning af
Jorden samt Reparation af Bygninger, spekulerede Holm
paa, om der ikke af det store Tørveareal, Tranemosen,
der hørte til Gaarden, kunde skabes en lille Industri af
Tørv til Salg. Hvorfra han havde Idéen, vides ikke, men
nok er det, i Slutningen af Halvtredserne indforskrev han
fra Lippe Detmold 8—10 tyske Arbejdere, der kendte til
Tørvefabrikation. Til Opbevaring af Tørvene blev rejst
to Skure, et paa hver Side af Landevejen, der fører over
Mosen, og her i Nærheden blev i en lang Grav Tørvejorden
opgravet, æltet med Benene og oplagt i et 10—12 Tommer
tykt Lag i Nærheden af Graven. Naar Massen var stivnet
saa meget, at den kunde bære en Mand, der havde nogle
Brædtstumper bundet paa Fødderne, blev den udlagte
Tørvemasse presset sammen ved Mandens Vægt og der
efter med en dertil indrettet Tørvespade skaaret eller
ridset i 4 Tommers Kvadrater, saa det færdige Produkt
fik omtrent samme Form som Nutidens Briketter. Saa
snart det lod sig gøre, blev Tørvene eftertørret i de sæd-
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vanlige Tørveskure, for saa senere at samles i de ovenfor
nævnte Skure. Det blev et udmærket Produkt, men det
viste sig hurtigt, at noget økonomisk Udbytte kunne ikke
udvindes ad denne Vej, og Forsøget blev kun gentaget i
to Somre og efterlod ikke andre Spor end to dybe, aflange
Grave, der siden, da Tanken om Opdyrkning af den store
Eng blev realiseret, afgav en god Plads for de mange
Tuer, hvoraf Mosen var opfyldt; desuden noget specielt
Værktøj, som Tyskerne havde efterladt sig, bl. a. Brædderne, hvormed Tørvemassen traadtes sammen, og som
senere blev taget i Brug, naar Lergulvene i den gamle Lade
skulde omlægges; og endelig den hjerlteformede Tørvespade, som senere blev benyttet til ved Udkørsel af Gødning at afskære Bænke i Møddingen, hvorved Læsningen
lettedes.
I Begyndelsen af Treserne faldt Prisen stærkt paa
den spanske fine Uld, idet Australien og Argentina sendte
■store Masser Uld til Europa. Samtidig var Mejeridrift
indført paa mange større Gaarde, særlig med Smørpro
duktion for Øje. Hyppigt var det holstenske Mejerifor
pagtere, der omkring paa Gaardene forestod denne Be
drift. Tvunget af disse Forhold maatte Holm tage under
Overvejelse at lægge Priften om, afskaffe Faarene og
tage fat paa Mejeribrug. 1 1862 eller 63 blev den ene Halv
del af Faarene realiseret og erstattet med 50 Stkr. Malke
køer, der blev indkøbt paa Samsø. I Sommerens Løb blev
den vestlige Ende af det tidligere Faarehus ud mod Lande,
vejen indrettet til Kvægstald. Rumforholdene til dette
Brug var ikke gode, Bygningen var lav og smal, men man
kunde hjælpe sig med den, som den var. Det fornødne
Tømmer til Baasene blev hugget i den til Gaarden hørende
Lund, da det jo gjaldt om at slippe saa billigt som muligt
over Forandringerne. I det daværende Bryggers blev der
indlagt en mindre Dampkedel. Saa længe Gaarden havde
helt Faarehold, blev Behandlingen af Mælken varetaget af
Husholdersken med Hjælp af en saakaldt Bryggerspige.
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Husvæsen og Mejeri maatte fra nu af holdes adskilte, og
den daværende Husholderske, Christine Jørgensen, over
tog Mejerivæsenet. Denne nye Gren af Virksomheden in
teresserede Holm i høj Grad, og her kom hans Kund
skaber som forhenværende Apoteker ham paa mange Maader til Nytte. Smertefrit foregik denne Driftforandring
ikke; det var derfor klogt, at Forandringen foregik i to
Tempi. Der var nye Erfaringer at gøre, direkte Udgifter
havde den ogsaa medført, og dertil kom det Uheld, at
omtrent hele Besætningen kastede Kalve det første Aar,
smitsom Kalvekastning rimeligvis, hvad i og for sig ikke
var saa mærkeligt i en saadan sammenkøbt Besætning.
De Lærepenge, han her maatte betale, medførte, at han,
da han 1867 gjorde Skridtet fuldt ud ved at afskaffe
Faarebesætningen, indkøbte slesvigske Køer efter Gods
ejer Lawaetz’s Raad. De opstaldedes den første Vinter
paa Brændemosegaard, græssede den følgende Sommer
paa Strandengen dernede og gik som drægtige Kvier ved
Indbindingstid ind i Besætningen paa Hovedgaarden. Disse
fra Slesvig indkøbte Dyr kom efterhaanden til at danne
Grundstammen i Malkebesætningen, og denne Metode
fortsattes i en Aarrække, indtil man efterhaanden ved
Selvtillæg kunde rekruttere Besætningen. Helt uden Risiko
var denne Trafik dog ikke, idet der kort efter Ankomsten
af en saadan Flok udbrød Mund- og Klovsyge i Flokken
paa Brændemose; men dengang tog man ikke Affæren
saa højtideligt som nu om Dage. Om der fandt nogen Af
spærring Sted, huskes ikke, men der fandt ikke noget Ud
brud' Sted noget andet Sted, og Lerchenfeldt har ikke
været hjemsøgt af denne Svøbe før 1928—29.
En Hjælp til at komme over de Udgifter, som Drifts
forandringen fra Faar til Køer førte med sig, fandt Holm
ved i nogle Aar at slaa ind paa Dyrkning af Raps, vistnok
efter Opfordring af hans Halvbroder, der drev en efter
Datidens Forhold betydelig Oliemølle i København. For
søget lykkedes særdeles godt, navnlig det første Aar. Det
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var Aarets Brakmark, Kulbykrogen, 36 Tdr. Land stor,
der i Efteraaret 1863 blev tilsaaet. Allerede fra Efteraaret voksede Afgrøden stærkt til, overvintrede udmærket
og frembød, da den i Maj stod i fuldt Flor et prægtigt
Skue. Raps var dengang noget nyt der paa Egnen og
vakte derfor almindelig Beundring. Spørgsmaalet om,
hvad den kunde give, kom ogsaa paa Tale, og Holm gav
sin Kone Løfte om, at hvis der naaedes 16 Fold, skulde
hun have en Silkekjole. Der blev 18 Fold. Ved Bjærgningen
af Afgrøden var der nogle Vanskeligheder. Høstningen
maatte ske med Haand og Rapskniv og krævede derfor et
ret stort Antal Mennesker, men med Datidens smaa
Lønninger kom man over det Punkt. Værre var det
med Tærskningen. De store, selvrensende, transportable
Tærskemaskiner kendte man ikke dengang, og de alminde
lige i Brug værende var ganske uegnet dertil. Tærsk
ningen maatte derfor foregaa med Plejl ude paa Marken,
men hertil krævedes atter et passende tæt Underlag, og
der blev fra Firmaet Jacob Holm & Sønners Sejlfabrik
købt et stort Sejldugs-Sejl, der kostede adskillige Hun
drede Kroner. Herpaa foregik saa Tærskningen, og be
gunstiget af Vejret var den til Side i god Tid inden den
egentlige Sædhøst. Opmuntret af det gode Resultat baade
med Hensyn til Udbytte i Fold og Penge gentog Holm
Forsøget Aaret efter. Aarets Brakmark blev atter besaaet, og om Foraaret saa Afgrøden særdeles lovende ud;
men saa indtraf midt i Maj, just som Rapsmarken stod i
fuldt Flor, en voldsom Storm, der i ikke ringe Grad be
skadigede navnlig Topblomsterne, saa Høstudbyttet blev,
om end helt godt, dog ikke saa straalende som Aaret
forud. Man siger: alle gode Gange er tre; det slog dog
ikke til her for Rapsens Vedkommende, thi de to Aars
Avl af Raps havde begunstiget Udviklingen af flere af
Rapsens Fjender inden for Insektverdenen, og Besaaningen i Eftersommeren 1867 blev fuldkommen ædt bort af
Jordlopper; der var da ikke andet at gøre end at ompløje
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Marken og besaa den med Hvede. Men her var Holm hel
dig. Uheldet med Rapsen resulterede i, at han det følgende
Aar fik to Hvedemarker. Prisen paa Hvede var det Aar
god, hvorimod Prisen paa Raps af en eller anden Grund
var faldet betydeligt, saa der i dette enkelte Tilfælde var
Grund til at takke Jordlopperne for deres Assistance.
Dermed endte Rapsdyrkningens Saga paa Lerchenfeldt,
og Tanker og Kræfter samlede sig om nye Opgaver.
Godsejer Holms indvundne Erfaringer paa Mejeri
væsenets Omraade havde nu fæstnet sig saaledes, at han
i Foraaret 1867 besluttede sig til at skille sig af med den
sidste Rest af Faarene og helt gaa over til Mejeridrift.
En Handelsmand aftog i Løbet af Foraaret Restpartiet.
Forandringen medførte naturligvis en hel Del Byggeri
baade i Retning af udvidet Staldplads i det nu tomme
Faarehus, men ogsaa en betydelig Udvidelse af de til Mæl
kens Behandling nødvendige Lokaler, der efter Datidens
System, det holstenske, krævede betydelig Plads, idet
Mælken skulde henstaa i 1 a 2 Døgn efter Aarstiden for at
afsætte sin Fløde, opsiet i flade Kar. For at skaffe den
hertil fornødne Plads blev der i den gamle Bindings
værksbygning i Fortsættelse af den eksisterende Mælke
kælder udgravet en ny. Loftet blev gibset, saa der her
fremkom et helt anstændigt Lokale, godt egnet til at opsi
Mælken i. Om Sommeren var dette Lokale godt beskyttet
mod Solen af de to udenfor staaende store Lindetræer.
De øvrige til et større Mejeribrug nødvendige Lokaler
blev indrettet i den østlige Ende af Mellembygningen,
kun adskilt fra Mælkekælderen ved Gennemkørselsporten.
Intet af det var ideelt, men dog brugeligt, og der blev i en
lang Aarrække produceret fint Smør og Ost.
Det egentlige holstenske System med de mange grønmalede og indvendig mønjemalede Træbøtter, som ellers i
store Stabler plejede at ses uden for ethvert større Mejeri,
fandt aldrig Indpas paa Lerchenfeldt. Paa et tidligt Tids
punkt var Holm kommet i Forbindelse med den senere for
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Mejerivæsenet saa bekendte Mand, den daværende cand.
polyt. Segelcke, der henledte hans Opmærksomhed paa,
at man var begyndt at opsi Mælken paa en ny Maade, i
de saakaldte destinonske Metalfade, ca. 3 Alen lange, 1
Alen brede, 4 Tommer høje og i den ene Ende med skraanende Bund. De var af Støbejern og indvendigt emailleret
og derfor meget lette at holde rene. I den bageste Ende
var indstøbt en Hank, hvori en lille Dunkraft kunde gribe
ind og løfte Fadet, naar Skumningen skulde foregaa.
Denne foretoges med et dertil indrettet Apparat, et lod
ret stillet Brædt, der paa et Par smaa Hjul, som løb paa
Kanten af Jernfadet, ved en lang Stage kunde trækkes
hen over Fadet og derved trække Flødelaget ud over Fa
dets forreste Kant, hvor det opfangedes i en Rende. Disse
ret store Jernfade var opstillet paa pænt tilhøvlede Tøm
merbukke paa en Alens Højde, og navnlig om Sommeren,
naar Mælkemængden var størst og alle Fade fyldte, frem
bød dette System et virkeligt smukt Skue.
Hovedvægten i Datidens Mejeridrift var afgjort lagt
paa Smørproduktionen. I alt væsentligt foregik den paa
samme Maade som nu; man syrnede Fløden og kærnede
den; men mange af de Hjælpemidler, man nu om Dage
har til at sikre sig, at Produktet bliver ens, den ene Dag
som den anden, kendte man ikke dengang. Termometer
brugte man ikke, det sad i den dygtige holstenske Mejer
skes Pegefinger; med den bestemte hun Varmegraden,
Fløden skulde have, naar den hensattes til Syrning, og
naar den skulde kærnes, og Mælkens Varme, naar der
skulde laves Ost. Ensartet, flydende Smørfarve kendte
man ikke, lige saa lidt som ensartet Osteløbe; endelig var
rene Bakteriekulturer til Fornyelse af Syre til Flødetønden
samt Pasteurisering af Fløden Ting, som langt senere Ti
der har frembragt. Skulde Produktet derfor fremkomme
med nogenlunde Ensartethed, krævedes der ikke ringe
Agtpaagivenhed fra vedkommendes Side, der ledede
Mejeriarbejdet. Segelcke gjorde Holm opmærksom paa,
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hvilken Hjælp et Termometer er i den daglige Drift, og
meget langt tilbage var dette nyttige Instrument i Brug
paa Lerchenfeldt. Afsavnet af flydende, ensartet Smør
farve, der nu tilsættes Fløden før Kærningen, medførte,
at Farvningen maatte foregaa af det nykærnede Smør.
Da Æltemaskiner endnu ikke var opfundet, foregik al
Æltning med Haanden, og hertil udkrævedes ikke ringe
Paapasselighed ikke alene med Farvningen, der skete
skønsmæssigt ved Tilsætning af et i Smør udkogt Farve
stof, Orleans, men ogsaa ved den senere Æltning, at
Smørret ikke blev overarbejdet og fedtet, medens man
samtidig maatte passe paa at faa den fornødne Lage
fjernet.
Som Regel var en Dags Kærning, særligt om Vinte
ren, ikke tilstrækkelig til at fylde en Fustage-Drittel.
Hver enkelt Dags Produktion blev derfor i en samlet
Klump henlagt i et Kar med Saltlage og saa et Par Gange
om Ugen sammenæltet, saa Farven i hver Fustage blev
ensartet.
Naar man skulde indrette sig fra nyt, er der næppe
Tvivl om, at det her omtalte destinonske System frembød
væsentlige Fordele fremfor det holstenske, men det delte
en Mangel med dette, at i varme Somre taalte Mælken
ikke at henstaa, til Flødeafsætningen var fuldkommen,
uden at Mælken blev sur og dermed uskikket til Oste
lavning. Som Følge heraf blev Arbejdet i Mejeriet for
doblet, idet den opsiede Aftenmælk ikke taalte at henstaa
mere end 24 Timer og derfor i varmt Vejr maatte be
handles om Natten. Dette Nattearbejde pinte Holm, og
da han gennem Professor Segelcke var blevet bekendt
med, at man oppe i Sverige hos en svensk Godsejer
Schwartz havde indført et System med Afkøling af Mæl
ken med Vand og Is, rejste han derop og kom tilbage
ovenud begejstret over, hvad han havde set. Systemet
gik ud paa ved stærk og hurtig Afkøling at faa Mælken
til at afgive sin Fløde; Mælken opsiedes i det Øjemed i
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alenhøje Metalbeholdere, der nedsattes i isafkølet Vand,
og det viste sig, at Fedtkuglerne trods Mælkelagets Højde
let naaede op til Overfladen. Paa Holms Spørgsmaal
herom svarede Schwartz, at »om mjölken stod så höjt
som kyrketåmet, så skulde grädden nog komma överst«;
og da Holm ved sit første Møde med Lawaetz paa Kalund
borg Ladegaard begejstret gentog, hvad han havde set i
Sverige, med de samme Ord som Schwartz, gled der et
mildt, men dog noget skeptisk Smil over Lawaetzs Ansigt.
I én Henseende medførte Overgangen til det nye Sy
stem ingen store Vanskeligheder; de nye Mælkebeholdere,
lavet af fortinnet Jernplade, rummede ca. 80 Pd. Mælk og
var ingen uoverkommelig Bekostning, heller ikke den
Kasse til Vand og Is, Mælken skulde hensættes i. Men en
Forskel var der paa Sverige og Danmark. I Sverige havde
man let og sikker Adgang til hvert Aar at skaffe sig god
fast Blokis og havde desuden et fortrinligt Middel til Op
bevaring af den i fri Luft, idet man havde let Adgang til
Savsmuld i ubegrænset Mængde. Hernede kunde det
hænde, at Isen svigtede eller i hvert Fald ikke opnaaede
saa stor en Tykkelse, at den kunde oplægges i fri Luft,
dækket med Tørvejord; der skulde store Mængder til, og
hændte det saa, at Beholdningen hen i Juli slap op, var
man ilde stedt, naar der ikke som paa Lerchenfeldt fand
tes rindende Vand umiddelbart ved Gaarden, idet der i en
af Gaardens Marker op mod Ladegaardens Marker ligger
en Kilde. For at kunne afkøle Mælken, naar Isen slap op,
byggedes nu et meget primitivt Hus over denne Kilde; et
Bassin blev indrettet, hvor Vandet stadig strømmede
igennem og paa den Maade ret hurtigt afkølede Mælken;
men det medførte den Ulempe, at Mælken stadig Morgen
og Aften skulde transporteres til og fra Bassinet. Disse
Ture, navnlig om Efteraaret i Mulm og Mørke, var alt
andet end behagelige, og derfor var der stor Glæde, naar
den første Sne eller Frost viste sig, saa man atter havde
Afkølingsmateriale hjemme paa Gaarden og slap for den
besværlige Transport frem og tilbage.
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Den her omtalte Udvikling inden for Mejerivæsenet
fandt Sted i Aarene fra 1867 til ind i 1870’erne. Afskaf
felsen af Faarene medførte for Jordbrugets Vedkommende
forskellige Overvejelser, der i første Række samlede sig
om at bringe det ret store Moseareal under saadan Kul
tur, at det ogsaa kunde faa Betydning for Ernæringen af
Kobesætningen. Hidtil havde den største Del (ca. 60—70
Tdr. Land) henligget som Tuemose om Vinteren og mere
eller mindre oversvømmet. Her fandt Faarene en Del af
Sommeren en tarvelig Ernæring, men nu blev der med
Kraft taget fat paa Afgrøftning og Opdyrkning af Area
let; de store Tuer blev afskaaret, gamle Tørvegrave fyldt
og jævnet, hvortil de afskaarne Tuer tillige med Fylden
fra Grøfterne afgav det fornødne Materiale, hvorefter der
blev paakørt et rigeligt Lag Mergel, som heldigvis fand
tes i umiddelbar Nærhed af det paagældende Areal. Naar
det her anførte Kultiveringsarbejde overhovedet kunde
lade sig udføre, var det betinget af en forudgaaende Re
gulering og Uddybning af et mindre, offentligt Vandløb,
den saakaldte Tranemosegrøft. Hermed fortsattes hver
Forsommer tre a fire Aar, og Resultatet blev en virkelig
god Eng, der ved Tilskud af Kunstgødning, navnlig Fos
forsyregødning, igennem Aarene i væsentlig Grad har bi
draget til Besætningens Ernæring.
I Foraaret 1867, den 13. Maj, oplevede Gaarden en
Snestorm, hvis Mage ikke var set saa sent paa Foraaret,
og der faldt saa meget Sne, at Gaardens Mandskab maatte
ud og rydde Vejene. Kreaturerne var sat paa Græs og
maatte selvsagt atter paa Stald, og hvad værre var, Væg
gene i den østlige Del af Faareskuret, der nu skulde laves
om til Kostald, var revet ned og hele Huset kun afstivet,
mens der blev sat nye Grundsten til Egestolpeme under;
saa det stod paa svage Fødder og kunde let være ramlet
sammen; heldigvis holdt det. Derimod styrtede en mægtig
Storkerede ned med hele sit Indhold af halvrugede Æg. —
Sommeren 1868 var til Gengæld noget af det tørreste;
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det blev bogstavelig talt et Uaar; der faldt, saavidt det
huskes, ikke blødende Regn fra Saatid til Høst, Byggen
havde paa god Jord ondt ved at skride, og paa Bakkerne
var Straaet ikke over en Fod højt. Høsten var allerede til
endebragt 8. August, et talende Vidnesbyrd om, at den
var nem at komme til Rette med. Hvordan Foderbehold
ningen har kunnet række til, er ret uforstaaeligt, men der
har muligvis været nogen Reserve af gammel Halm, som
er kommet i Betragtning.
I Slutningen af Treserne begyndte Godsejer Holm at
omgaas med Tanker om Byggeforetagender. Det havde
længe været følt som en Gêne, at Laden rummede saa lidt
af Kornhøsten. Tækningen af de mange Stakke om Efteraaret samt den senere Indflytning i Laden i Løbet af Vin
teren var baade tidsspildende og besværlig, og hertil kom,
at det var vanskeligt at levere Kvalitetsvare af Sæd, der
havde været opbevaret i Stakke, ligesom disse ofte kunde
være slemt hærgede af Utøj, især naar det trak ud til hen
paa Foraaret, inden de sidste Stakke, der gerne var Havre
eller Hvede, blev flyttet ind. Medbestemmende var mulig
vis ogsaa Trangen til at forbedre Mejerilokalerne, der ikke
lod sig indrette paa den gamle Plads, og Overvejelserne
gik ud paa at opføre en ny Lade paa den gamle Stakhaves
Plads, og dér hvor den gamle Lade stod at rejse en ny
Mejeribygning. I Efteraaret 1869 ogVinteren 1870 blev der
taget fat paa Forberedelserne. Der var indledet Forhand
linger med Arkitekt K. Borring om Opførelsen, og det be
stemtes, at Bygningen skulde støbes af Beton, en Byggemaade, der særligt til Udbygninger var ved at trænge
frem, især hvor de lokale Forhold frembød let Adgang til
Singels, Paksten og Grus, og Adgangen til disse Materia
ler var her forholdsvis let. Saa snart Efteraarspløjningen
var til Side, blev hver anden Dag 8 Vogne sendt til Stran
den ved Saltbæk ; da der skulde køres to Læs, var det for
meget at byde Hestene denne Tur hver Dag; i Vinterens
Løb lykkedes det at faa samlet den allervæsentligste Del
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af det nødvendige Materia
le. Paksten var der nok af
i Gaardens Mergelgrave, li
gesom den store Grusgrav
paa Gaardens Mark var let
tilgængelig. I Forsommeren
foregik Opførelsen, og man
naaede at faa den færdig
saa betids, at den kunde
modtage Aarets Høst. I den
vestlige Ende ud mod Lan
devejen var indbygget et
4 Lofts Magasin, og umid
delbart hertil installeredes
Tærskemaskine og Kværne.
Drivkraften hertil toges fra
Godsejer, Etatsraad Emil Holm. en Dampmaskine, der var
anbragt i et lille Hus Nord
for Ladebygningen; dette var en temmelig uheldig og
upraktisk Anordning, der medførte, at Sæden skulde be
fordres fra de forskellige Afdelinger i Laden hen til Tær
skemaskinen, og denne Ordning blev kun opretholdt nogle
faa Aar og erstattedes derefter med et transportabelt, en
gelsk, selvrende Tærskeværk.
Laden som den staar den Dag i Dag er et pænt an
seeligt Hus, men skulde den opføres nu om Dage, vilde
man nok have forhøjet Murene og gjort Tagrummet la
vere og derved sluppet for den uhyre sydlige Tagflade,
der har beredt store Vanskeligheder med Hensyn til Ved
ligeholdelsen gennem Aarene. Ligeledes var Ventilationen
af de store Kornmagasiner meget mangelfuld; det gjaldt
om at bevare det stilfulde Ydre, men det skete i høj Grad
paa Bekostning af, hvad praktisk Brug krævede. I For
hold til sin Størrelse, 100 Alen lang, 30 Alen dyb, med et
4 Lofters Magasin i den ene Ende, var Prisen 12 eller
14000 Rd. vistnok ikke dyr. I Foraaret 1871 blev den

TRÆK AF LERCHENFELDTS HISTORIE

91

gamle Lade nedrevet, og paa dens Tomt blev den nu
værende østlige Fløj sammenbygget med Stuehuset og
indrettet til Mejerilokaler og forskelligt andet.
Tømmeret til denne Bygning blev i alt væsentligt
taget af den nedrevne gamle Lade, og Arbejdét udført af
stedlige Haandværkere. Den gamle Lade havde rummet
en saa stor Mængde Tømmer, at der foruden det fornødne
til Mejeribygningen blev saa meget tilovers, at der kunde
opføres et ret stort Bindingsværkshus indrettet til Vogn
porte og Maskinhus.
Fra dette Tidspunkt og til o. 1875 skete der ikke
væsentlige Forandringer i Driften paa Lerchenfeldt.

e

PETEE JENSEN FEILBERG og
JENS PEDERSEN FEILBERG
Priviligerede Farvere i Kalundborg.
Af fhv. Skolebestyrer H. F. Feilberg (f).

I Camillus Nyrops Bog: Danske Farvere (Kbhv. 1900)
gives der en kortfattet Fremstilling af Farveriets Historie
i Danmark.
Her skal kun anføres, at Overgangen fra, hvad man
kunde benævne Hjemmeflid, til haandværksmæssig Frem
stilling foregik om ved Aar 1560, da Kong Frederik II
indkaldte en tysk Farver, til hvem han købte en Gaard
i den Gade, som derefter fik Navnet Farvergade, i hvil
ken han lod indrette Farveri. Dette Foretagende gik snart
i Staa, men Tiden førte med sig, at flere Farvere i de føl
gende Aar nedsatte sig i København, i Begyndelsen mest
Udlændinge.
Efterhaanden kom ogsaa Provinsbyerne med, og i
den Henseende var Jylland forud for Øerne, hvilket vist
nok hænger sammen med den større Afstand fra Køben
havn og nærmere Forbindelse med det sydlige Udland.
Med Hensyn til Betingelserne for at kunne nedsætte
sig som Farver, kom Udviklingen i Provinsbyerne til at
gaa i en helt anden Retning end i København. I Hoved
staden blev Farveri meget snart fri Næring; der kræve
des kun Erhvervelse af Borgerskab. I Provinsbyerne blev
i Begyndelsen Tilladelse givet af Borgmester og Raad, men
det varede ikke længe, før Oprettelsen af Farveri blev
gjort afhængig af kongelig Bevilling, og dermed har vi

93

rundt i Provinserne de kongelig priviligerede Farvere, der
som oftest nød en vis Anseelse, dels som Følge af Pri
vilegiet, der gav dem Rettigheder og Begunstigelser frem
for andre Borgere, men vel ogsaa fordi der til deres Fag
hørte særlige Kundskaber og større Uddannelse end i de
fleste andre Haandværk ; der tales saaledes ofte om Farver
kunst og Farverividenskab. Paa Landet kunde Farvere
ikke nedsætte sig, idet der fandtes en Forordning, ifølge
hvilken ingen Haandværkere — Vævere alene undtagen —
maatte bo i Landsbyen.
Et Eksempel fra en Provinsby kan belyse Fremgangsmaaden. Slagelse er den første By paa Sjælland uden for
København, hvor en Farver nedsætter sig. Lorentz
Bremer fra Odense kommer med Tilbud om at ned
sætte sig der i Byen og »bruge Farverihaandværk«. Han
forhandler med Borgmester og Raad, der mener, at han
kan blive ikke blot Byen, men hele Egnen til Gode, og
man bliver enige om, at han skal have Stillingen og »maa
nyde den paa lidelig Skat, nemlig 20 Sietdaler aarlig, Hælften hver halve Aar at udgive og dermed være fri for al
videre Contribution«. Hvis han imidlertid indlader sig paa
nogen anden Handel og Næring at bruge, da erbyder han
sig Skat og Tynge at udgive efter lovlig Taksering«.
Denne Overenskomst maa imidlertid, vel navnlig af
Hensyn til Skatten, have kgl. Konfirmation, hvorom Raadet indsender Ansøgning til Kongen. Stadfæstelse derpaa
kommer omgaaende. (Sjællandske Registre 2%0 1664.)
Men efterhaanden som Farverier oprettedes rundt
omkring i Provinsbyerne, blev Stillingen som Farver saa
at sige et Embede. Enhver søgte at holde sig Konkurren
ter fra Livet ved at faa Privilegiet gjort arveligt i Fa
milien eller hæftet paa Ejendommen. Naar saa en Farver
døde eller paa anden Maade gav op, blev derved en Bevil
ling ledig. Lysthavende, som havde Uddannelse i Faget,
og som besad fornøden Kapital til Indløsning, kunde melde
sig gennem Amtmand eller Stiftsbefalingsmand, der gav
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sin Anbefaling, indsende Ansøgning til Kongen, der saa
overførte Privilegiet til den udvalgte. Borgmester og
Raad havde i den Sag ikke andet at gøre end at sørge
for, at det givne Privilegium blev oplæst ved en Raadstuesamling.
I det følgende skulde der nu gives en Skildring af to
Farvere, Fader og Søn, tilhørende en Gren af Familien
Feilberg, som i næsten 150 Aar havde hjemme i Kalund
borg og Omegn. Det bliver væsentlig kun de ydre Om
stændigheder, som det har været mig muligt at fremdrage.
Peter Jensen Feilberg er født i Aaret 1686.
Hvor vides ikke, men et og andet kan tyde paa, at Stedet
har været Aarhus; dér havde i hvert Fald Familien sit
Samlingspunkt i hans Ungdom. At han imidlertid i Aarene
1712—13 har opholdt slig i Kalundborg, hvor han har kon
ditioneret som Farversvend, ses af Kirkebogen, hvor han
i de Aar flere Gange er indført som Fadder under Beteg
nelsen: Petter Jenssøn, Farversvend.
Paa samme Tid levede i Kalundborg tre Søstre Vol
ler, de var Farverdøtre. Deres Fader, Jens AndersenVoller, har Brev af 2% 1688 paa »at maatte bruge
Farverhaandværk i Odsherred«. Bevillingen gælder ogsaa
Kalundborg, og efter hans Død gaar den i Arv til hans
Enke, som det ses af følgende Skrivelse:
At Anna, afgangne Jens Voller Farvers i Kalundborg, maa
efter vores til hendes afgangne Husbond, førnævnte Jens Voller,
udgivne Brevs og Konfirmations Indhold herefter udi hans Sted
bruge Farverihaandværk i Kalundborg og Nykøbing udi Odsher
red, bevilges herved. Hafnia (/10 1691. (Sjællandske Registre.)

Navnet Voller har muligvis Forbindelse med Lands
byen Vollerup i Raklev Sogn.
Hvorledes Enken har udnyttet Privilegiet, vides ikke,
men at Familien ogsaa efter hendes Død har bevaret Ret
ten til Farveri, vil ses af det følgende.
Af de tre Søstre blev den ældste, Karen, i 1708
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gift med Købmand, senere Raadmand li Kalundborg,
Christian Vorndran; han dør 1735, hun over
lever ham i mange Aar, dør først 1772, 89 Aar gammel.
Et Barnebarn af dette Ægteskab var Peter Caspar
Vorndran (1752—1822), der blev Rentekammerdepu
teret, særlig Deputeret for Finanserne; han nød megen
Anseelse for sin Dygtighed, Flid og Kundskabsfylde.
Den næste, Maren, blev det følgende Aar gift med
Byens priviligerede Apotheker, Daniel Vincents
Fischer. Hun dør 1722 kun 33 % Aar gammel. To Aar
senere fulgte han efter, 55 Aar gammel.
Og endelig den yngste af de tre, Anna Kirstine;
med hende holdt Farversvend Peter Jenssøn
Feilberg Bryllup 2% 1713. Begivenheden findes ind
ført i Kalundborgs Kirkebog saaledes:
1713, Fredagen d. 22. September efter kgl. allem. Tilladelse
af 15de dito er udi Huset copulerede Farver, velagtbare og for
nemme Sr. Peter Jenssøn Feilberg og Gudelskende Møe Anna Chri
stine Voller. At intet befandtes, som dette Ægteskab lovligen kunde
hindre, derfor caverer velvise Raadmænd udi Kalundborg.
Sign. Bagge Laugesen, Christian Vorndran.

Dermed er Peter Feilberg bleven besvogret med nogle
af Byens mest ansete Borgere. At han kaldes »fornemme«
og benævnes Seigneur, tyder vel ogsaa paa, at han reg
nes blandt Honoratiores.
Sit Borgerskab har han dog endnu ikke i Orden, og
det synes heller ikke, som han har været videre opsat
paa at faa det. Af Raadstueprotokollen ses det, at han 1.
December 1713 har været indkaldt for at aflægge sin Bor
gerskabsed over for Magistraten. Denne Handling foregaar under højtidelige Former.
1. December 1713. „Borgmester og Raad lod for sig kalde
Byens begge Tjenere, Peder Jensen og Mads Pedersn, som hjem
lede med Ed med oprakte Fingre efter Loven, til i Dag med 8
Dages Varsel at have efter Magistratens Ordres hidind citeret
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efterskrevne Mænd og Indvaanere at møde for i Dag her paa Raadstuen deres borgerlig Ed at aflægge, navnlig: Sr. Laurids Berthel
sen, Gæstgiver, og Sr. Peter Jenssøn Feilberg, Farver. Derefter
blev paaberaabt, om for Byens Raad indstævnede var tilstede her
i Dag for at fuldbyrde det, som Hans Kgl. Majestæts allemaadigste Lov Pag. 428 etc. dennem befaler. Hvor der mødte Sr. Peter
Jenssøn Feilberg, Farver, og svarede, at naar Sr. Laurids Berthel
sen møder og sin borgerlig Ed aflægger, saa vil han og hørsomst
være tilstede sin borgerlig Ed at sværge her, saafremt Magistra
ten ej længere vil tillade, at han saasom en nylig nedsat Mand
og Indvaaner længere maa uden saadan Eds Aflæggelse hensidde“.

Ved næste Møde 15. December har Sr. Berthelsen
heller ikke indfundet s*ig. Hr. Byfoged Otto Peder
sen Friis erklærer paa hans Vegne edelig, at han for
medelst Svaghed ej kan give Møde, men anlover at komme
ved næste Møde 22. December. Ved dette Møde, som ikke
er refereret, maa Edsaflæggelsen formodentlig have fun
det Sted.
Peter Feilberg har nu erhvervet sig Borgerskab i Ka
lundborg, men først et Par Aar derefter ses det Privile
gium, som hans Hustru sidder inde med, at være bleven
overført til ham.
Ordlyden af denne Skrivelse er følgende:
Det bekendtgøres, at vi efter Peter Jensen Feilbergs, Borger
og Farver i vor Købstad Kalundborg, hans derom gjorte allerunder
danigste Ansøgning og Begæring, allernaadigst have bevilget og
tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at han og hans Hustru,
Anna Kirstine Jensdatter Voller, udi begge deres Levetid maa,
ligesom hun hidtil af os allem, har været benaadet, med deres
Farverier for billig Betaling alene betjene alle og enhver i vore
Købstæder Kalundborg og Nykøbing, saa og der i Amterne, i vort
Land Sjælland, som saadant deres Arbejde kunde behøve og be
gære, til hvilken Ende de sig til Magistraten i bemeldte Kalund
borg haver at reversere, at de for saa billig Betaling skal farve
og presse alt, hvis hos dennem bestilles, som nogen anden det der
i Landet vil og kan gøre, saa at ingen skal have skellig Aarsag
sig over dennem for saadan deres Arbejde at besværge*).
(Sj. Registre *% 1715.)

i ) „besvære“ og „besværge“ bruges i Flæng lige indtil 1800.
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Peter Feilberg havde herved naaet en smuk og anset
Stilling. Videre indbringende har den dog næppe været.
Byerne var den Gang kun smaa, og Landbefolkningen
forarmet. Man ser ogsaa overalt i Landet, at Farverne
har svært ved at klare sig. Kalundborg, som paa det Tids
punkt havde ca. 1200 Indbyggere, var dog en af de mere
velstillede Købstæder, hvilket dels skyldtes Handelen paa
Norge, dels Smakkefarten mellem Kalundborg og Aar
hus. Mange rejsende kom gennem Byen og maatte ofte
tage Ophold i nogen Tid for at vente paa gunstig Bør.
Af Kirkebogen ses det, at han ofte er optraadt som
Fadder, altid sammen med Byens ledende Mænd. Hvor
han har fungeret som Forlover, viser hans Underskrift en
klar og flydende Haand, hvilket tyder paa en god Skole
gang, men hvor han har nydt Undervisning, vides altsaa
ikke.
Peter Feilbergs Virksomhed som privilegeret Farver
i Kalundborg blev dog ikke af lang Varighed. Den 17/q 1728
blev han begravet paa Vor Frue Kirkegaard, kun 42 Aar
gammel.
Anna Kirstine levede endnu mange Aar. 17. November
1730 faar hun Tilladelse til indbyrdes med Samfrænder
at slutte en Skiftesamling om den Arv, som hendes og
hendes afgangne Husbonds fælles umyndige Børn kan til
komme, som hun med dennem til Børnenes Gavn bedst
kunde forenes, foruden Rettens Middels Overværelse.
Et Par Aar derefter bliver hun gift med Borger og
Indvaaner i Kalundborg Jørgen Clausen kaldet
Blymester, som paa 4. Aar har forestaaet Farveriet
for hende. Efter Ansøgning, anbefalet af Jo han Lu d vigvonHolstein, Stiftsbefalingsmand over Sjællands
Stift, bliver det bevilget, at han og hans Hustru udi begge
deres Levetid maa med deres Farveri for billig Betaling
alene betjene alle og enhver i Kalundborg og Nykøbing.
(Sj. Registre iylx 1732.)
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Dette Ægteskab forbliver barnløst, hvilket ses af en.
Forskrivning, hvori Jørgen Clausen erklærer, at da han
ingen Livsarvinger har, »saa haver jeg fuldkommen be
sluttet at indsætte min Hjerteelskende, kære Kone, Anne
Kierstine Voller, som min eneste og sande Arving til hvis
lidet efter min Død maatte være beholdne fra min bort
skyldige Gæld at arve«. 2% 1739.
I P. Feilberg og Anna Kirstines Ægteskab havde der
været 8 Børn, men kun 3 naaede den voksne Alder. Børnedødeligheden var i de Tider meget stor. Datteren, C h r istinePedersdatterFeilberg, blev i 1736, næppe
20 Aar gi., gift med den 38-aarige Rektor ved Byens lærde
Skole, Magister Christian Ulrich Abildgaard.
Han havde Aaret i Forvejen, efter kun et Aars Ægteskab,
mistet sin første Hustru, Birgitte Amundin, Datter af
Byens Kapellan, Hr. Hans Amundin. Ved den lærde
Skoles Nedlæggelse i 1740 blev Abildgaard forflyttet til
Helsingør, først som Konrektor, senere som Rektor. Her
døde han 1771.
De to Sønner, Jens og Peter, blev i Hjemmet oplærte
i Farverhaandværket, men søgte dog ogsaa Uddannelse
andre Steder.
Den yngste, Peter Pedersen Feilberg, søgte
og fik Privilegium i Nykøbing F., hvorimod Jens efter
Rejser i Udlandet vendte tilbage til Kalundborg.
Jens Pedersen Feilberg var født i Kalund
borg, hvor han den 12/a 1717 blev holdt over Daaben af
velbaarne Frue Sofie Amalie, Hr. Kommerceraad
K1 ø c k e r s, og blandt Fadderne var Byfogden, Otto
Pedersen Friis, og Raadmand Knuth.
Hvorledes hans Livbane har formet sig i de unge Aar,
faar man i store Træk Oplysning om gennem en Ansøg
ning, som han 27 Aar gammel indsender for at opnaa et
Privilegium i Randers. I denne Ansøgning hedder det, at
Jens Pedersen Feilberg, der for Tiden opholder sig i Kø
benhavn, efter at han først hos sin Fader i Kalundborg
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og derefter i Aarhus, saavelsom ved vor Uldenmanufaktur
paa Børnehuset i København havde lagt Grunden udi Far
vervidenskaben, har endog siden for desbedre Kundskab
at opnaa saavel udi Farverkunsten som de Ting, der kunde
være til Nytte for Klædefabrikkerne, været rejst uden
lands og imidlertid paa adskillige Steder baade udi Hol
land, saa og udi England og Frankrig stræbt efter sig udi
samme Profession at gøre dygtig og bekvem, anholder
nu, at siden der efter hans Hjemkomst ikke har været
nogen Lejlighed for ham at kunne vorde employeret udi
København, om vi da ville forunde ham Privilegium i Ran
ders efter Niels Mortensen og Hustru.
Bevillingen gives ls/4 1744, men atter kasseret; Niels
Pedersen Bisted faar Bevillingen 1% 1746.
Jens Feilberg har saa arbejdet andensteds, rimelig
vis hos Stedfaderen i Kalundborg, indtil denne ønsker at
trække sig tilbage og overlade ham Stillingen. Han an
søger om Bevilling og faar den, som rimeligt er. Den
lyder som følger
„Eftersom Jens Feilberg af vor Købstad Kalundborg, og som
ved Farverhaandværk berejst inden og udenlands, for os har an
draget, hvorledes hans Stiffader, Jørgen Clausen Blymester og Hu
stru Anne Kirstine Jensdatter Woller, som har Bevilling paa alene
at bruge Farveriet i Kalundborg og Nykøbing, til ham skal have
afstaaet bemeldte deres Farveri efter en mellem dem skreven, den
30te September sidstleden oprettede og sluttede Kontrakt med der
hos gjorte allerunderdanigste Ansøgning og Begæring, at vi ville
allernaadigst forunde ham Privilegium paa samme Farveri udi
førnævnte hans Stiffaders Sted. Da have vi efter saadan Jens Feil
bergs Ansøgning og Begæring bevilget etc.“
(Sjællandske Registre
1747.)

Jens Feilberg er nu Borger i sin Fødeby, og man tør
slutte, at han straks har taget fat paa at udvide og for
bedre s'in Bedrift, men at ogsaa Byen i nogen Maade har
lagt Beslag paa hans Kræfter. I Raadstueprotokollen no
teres saaledes: Fredagen 19. April 1748 indfandt begge
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Raadmændene, Høyer og H ø e b e r g, sig paa Raadstuen, hvortil samtidig Borgerskabet ved Raadstuegamisonen var tilsagt at møde, og da blev udvalgt til Officerer
ved Borgerkompagniet her i Byen: 1) Til Stads Capitain
Jens Feilberg, priviligeret Farver. 2) Premierlieute
nant blev Jens Feilbergs Fætter, Købmand Casper
Vorndran. 3) Secondlieutemant Hans Richardsen Glostrup. 4) Fændrik Ulrich Anton Bar
fred; desuden blev udnævnt en Kommandersergent, en
Sergent og 4 Korporaler.
Alt tyder paa, at Jens Feilberg har været en vaagen
og driftig Mand, som har fulgt godt med paa sit Omraade.
Han har paa sine Rejser i Udlandet sat sig ind i de tek
niske Fremskridt paa Farveriets og Vævningens Omraade
og har tillige, ude eller hjemme, lært Tidens Tankegang
paa det økonomiske Omraade at kende. Det er Merkantil
ismens Tid, da Staten mente at se sin Fordel ved at op
hjælpe Handel og Industri for saa vidt mulig gennem Selv
forsyning at gøre sig uafhængig af Udlandet.
Disse Bestræbelser var ikke af ny Dato, man ser af
en kgl. Forordning af 8. Jan. 1681 om Privilegier for dennem, som Manufakturer ville indrette, at der loves store
Begunstigelser til behændige Mestre i de bedste Manufak
turer saavel som Spindere, Farvere, som til dette Værk
fornøden gøres og derom Videnskab kunne have, som fra
fremmede Steder forskrives og som sig i saa Maade her
ind i vore Riger og Lande ville begive.
De fremmede Hjælpere var dog kun en foreløbig
Hjælp, Maalet var: Dansk Arbejde af danske Undersaatter, som det ses af kgl. Forordning af 12. Juni 1683 om
Manufakturers Befordring:
„Til vore kære og tro Undersaatters Bedste vilde det være,
at adskillige Varer her i Landet blev gjort, som nu med stor Be
kostning fra andre Steder blev indført, hvorved da Landets Raavarer blev til Nytte anvendt, Købmændene og Haandværkemes
Forlæggere^) nød selv Profitten og Gavnet deraf. De Varer, som
i) forlægge o: bekoste, gøre Udlæg.
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nu indføres, kunde ved mindre Omkostning og bedre her laves,
Landsens Varer her i Riget fortæres, og mange Haandværksfolk
nyde deres Brød. Da have vi godt befunden adskillige Varer, som
hidtil udenlands ere fra førte, aldeles i vores seneste udgangne
Toldrulle at lade forbyde“.

Det er altsaa i fuld Overensstemmelse med Tidens
Tankegang og Bestræbelser, naar Feilberg beslutter at
forene sit Farveri med Væveri og derved danne et Manu
faktur, idet han ikke alene derved selv kunde høste For
del, men tillige var i Overensstemmelse med Statens Ønske
om at bidrage til Landets Tarv og Samfundets Lyksalig
hed. Flere Medborgere er villige til som Interessenter at
deltage i Foretagendet, og Plan med Ansøgning om Tilla
delse indsendes til Kongen i Haab om Statsmagtens Billi
gelse og Støtte.
I Kommercekollegiets Forestillinger og Resolutioner
findes Betænkningen, hvori det hedder:
„Jens Feilberg, en Farver fra Kalundborg, andrager allerunderd. hvorledes han fra Frankrig, hvor han har konditioneret,
er bleven tilbageforskrevet her til sit Fædreland, og producerer
derfra gode Attester om hans Forhold og Habilitet, saa han endog
er bleven begæret tilbage igen, saaledes haver han først forestaaet
et Farveri i Aarhus og siden tilkøbt sig sin Stiffaders Farveri i
Kalundborg og dette saaledes bragt i Stand, at han derpaa haver
oprettet et Manufaktur af adskillige uldne og linnede Varer af
saadan Bonité, at de finder god Debit hos Købmændene overalt“.
„Men som han ikke af egne Kræfter kan fortsætte dette
Værk, saa haver adskillige tilbudt sig at være Interessenter med
ham, naar de kunde være forvisset om, at Fabrikken kunde være
betrygget om en ubéhindret Tilladelse at debitere sine Varer i kgl.
Majestæts Riger og Lande“.
„Altsaa supplicerer han, at Eders kgl. Maj. ville bevilge og
tillade ham baade at fabrikere og appretere alle de Sorter Vare
af ulden og linned, som han kunde og dem i Eders Riger og Lan
de, hvor det end maatte være, at debitere og forhandle“.

Det tilføjes, at Stiftamtmand Reventlow har besøgt
Fabrikken, fundet alt at være i god Stand og til Publi
kums Nytte, hvorfor han rekommenderer den.
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At Tidspunktet for en saadan Fabriks Oprettelse var
opportunt, kan sluttes af Regeringens Holdning, som fremgaar af en Forordning, der udkom kort efter; den er rettet
mod Misbrug og Overtrædelse af de til Landets Velfærd
saa ofte givne Anordninger betræffende de indenlandske
Manufakturers sande Opkomst og Befordring. Den slut
ter saaledes: »Vi have indset, hvorledes det kunde fast
sættes og iværkstilles, alle nu i Behold værende Klædeog Silkevarer af Landet at udrydde for derved at aabne
Vejen til den saa højt fornødne Debit til Landets egne
Fabrikkers Lyksalighed og Befordring«. (Kommercekolleg.
1753.)
Ogsaa for Byens Vedkommende kunde Oprettelsen af
en saadan Virksomhed være ønskelig, idet den var et
Middel til at modvirke det overhaandtagende Betleri, der
paa mange Steder var bleven en Plage og Byrde for
Borgerne.
Student Ulsøe fortæller saaledes i sin Rejseberetning1), hvorledes en stor Mængde Betlere, friske
Folk af begge Køn, gamle og unge, hver Lørdag samles
paa St. Jørgensbjerg, drikker Kaffe og Brændevin og derpaa deler sig i og uden for Roskilde paa Tiggeri. I
Slagelse er der ligeledes mange Betlere. I K a 1 und
bor g er Borgmester og Byfoged optaget af Spørgsmaalet
om, hvad der kan gøres for de fattige. Provst Palud a n mener, at der i Byen er 200 fattige Børn, af hvilke
en stor Del driver om paa Gaden og tigger og som kunde
vænnes til Arbejde, naar et Hus dertil blev indrettet.
Fordelen ved Spinderier og Væverier var den, at dér
kunde Børn deltage i Arbejdet og saaledes fra smaa af
blive vænnet til Orden og Flid2).
At Jens Feilberg faar den ønskede Bevilling, er under
disse Forhold naturligt, men samtidig er den saa fuld af
1) Student Ulsøes Undersøgelsesrejse for Commercekollegiet 1779.
Nye kgl. Samlinger 455 Folio.
2) Se for øvrigt Frederik Hofmann: Fabrikernes Flor som Middel
til Danmarks Opkomst.
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Forbehold og Restriktioner, at det i høj Grad forringer
dens Værdi. Navnlig gjaldt det om at holde fremmede
Varer ude. Som Sikkerhed har Feilberg tilbudt sin korpor
lige Ed, men det er ikke tilstrækkeligt, Varerne skal kon
trastemples enten af Magistraten eller Toldbetjentene i
Kalundborg. Naar F. et Stykke i Væven lader indsætte,
tilkendegiver han det for Magistraten, der lader Kæderne
besegle, og naar Stykket aftages, meddeler Attest, at det
der i Byen er forfærdiget.
Mod Uldmanufakturet finder man intet at erindre, da
man gerne ønsker disse Fabrikker at multiplicere, dog at
de fornødne Precautioner bliver tagne, at vedkommende
ikke under Præ text (Paaskud) af egne Varer kan indsnige
fremmede.
Med Hensyn til Linnedfabrikken er det en anden Sag,
»da Kræmmeren Witrog her af Staden (Køben
havn) 15. Aug. 1747 har faaet Privilegium paa i 10 Aar
alene at fabrikere Dvelker1), Glanslærreder og samme
overalt i Kongens Riger og Landet at sælge og falholde,
og hvis nu F. ogsaa sælger Lærred, vil han derved blive
meget »fornærmet«, hvorfor han i en Memorial har an
draget, at F. ikke i København eller andre Købstæder i
Sjællands Stift noget af ommeldte linnede Varer maa af
sætte, hvilket vi ikke kan nægte«.
Resultatet bliver, at Feilberg af linnede Varer maa
sælge og falholde i alle Kongens Riger og Lande und
tagen i København og Sjællands Stifts
Købstæder, hvor det er ham »aldeles forbudt« under
dette hans Privilegiums Fortabelse.
Endelig maa han i sin Fabrik kun bruge danske Va
rer og kun antage danske og norske Drenge i Lære. (Se
Kommercekollegiets Forestillinger og Resolutioner, appro
beret % 1750).
Paa Raadstuemødet i Kalundborg Fredag 13. Marts
1750 bliver læst kgl. Privilegium for Jens Feilberg paa at
i) Dvællik eller Dvælg er en Slags sort, groft glinsende Lærred
(Kalkar).
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maatte oprette ulden og linned Fabrik i Kalundborg. Der
efter Fabrikøren haabede, at Magistraten i Kai. soula
gerede hannem for den Indkvartering, han hidtil har haft,
saasom han nødvendig behøver de Husværelser, som Ind
kvarteringen er udi til sit Manufakturs Fornødenhed.
Dermed maa Sagen antages at være bragt helt i
Orden.
Den 19. Januar 1759 faar han efter Ansøgning be
vilget, at det ham under 12. Maj 1747 forundte Farver
privilegium maa, uden Consequence for andre, hæfte paa
hans i Kalundborg ejende Gaard og følge der med Ejerne ;
dog skal den, som bliver Ejer af Gaarden, altid bevise, at
han til Gavns forstaar Farveriprofessionen, saa skal og
ved Forandring af Gaardens Ejere gøres Ansøgning om
Konfirmation paa formeldte Farverprivilegium. (Sjæl. Re
gistre
1759).
Denne Farvergaard omtales i Paludans Bog om
Kalundborg saaledes : Paa Torvet udmærker sig Farverens
Gaard, som skyder sig frem i tvende Fløje, af hvilke den
ene endnu staar fra det 13. Aarhundrede og maaske fra
Esberns Tid. Her findes endnu en Kamin i den yderste
Mur og alle Kendetegn paa en høj Alder. Paa ældre Kort
findes den afsat paa Torvet, hvor den skiller Adelgade fra
Munkesøgade. (Ses som Nr.8 paa Kortet S.27 i Aarb.1942.)
Den 8. Januar 1761 bliver kgl. Maj.s priviligerede Far
ver her i Staden, Edle Sr. Jens Feilberg og Dydædle Jom
fru Maria Høst efter kgl. Tilladelse den Dato 2% 1760 copulerede hjemme i Huset. Og at der ej findes noget, som
efter Kongens Lov kan hindre dette Ægteskab, derfor
caverer H. O. Langemack og Chr. H. Langemack.
Johanne Marie Høst var født i Kirkehelsinge
Præstegaard 1742.
Hun var altsaa kun 19 Aar, mens han allerede var
42. Ægteskabet varede kun faa Aar, hun dør allerede lige
før Jul 1765. En Søn var blevet døbt 7. Juli 1762, han blev
baaren af Provstinde Høst, som nu var Enke, og fik Nav-
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net Petter Christian Høst Feilberg. Madam
Anna Langemack stod hos1).
Hvem der efter Hustruens Død har taget sig af Bar
net og det store Hus, derom foreligger der ikke nogen
Oplysning; men kort efter hendes Død indtræffer en an
den Begivenhed, som ogsaa maatte gøre Indtryk paa Jens
Feilberg.
I Slutningen af Februar 1766 kommer hans Broder
Peter, Farveren fra Nykøbing F. Før Jul har
han forladt sit Hjem haardt trængt af sine Kreditorer.
Han har først søgt til Slægtninge i Jylland, derefter er
han med Smakke fra Aarhus taget til Kalundborg, hvor
han syg og forkommen straks maa gaa til Sengs. Jens
Feilberg skal netop paa Forretningsrejse til København,
saa han maa overlade til sin Fætter, Student P. Feil
berg fra Viborg, der netop er paa Besøg, at tage
sig af den syge Broder. Apoteker Bech bliver til
kaldt, giver Pulvere og Mikstur, men da Jens Feilberg
vender hjem, er Broderen død den 13. Marts. Onsdag den
19. Marts 1.766 begravedes han paa Vor Frue Kirkegaard,
45 Aar gammel. I nogen Tid derefter har Jens Feilberg
hans to halvvoksne Børn, en Dreng og en Pige, hos sig,
da deres Hjem er opløst. Moderen med det yngste Barn
er taget til sine Slægtninge.
Hvorledes gaar det imidlertid med Manufaktur og
Farveri?
Det er øjensynligt, at Feilberg lidt efter lidt taber In
teressen for Arbejdet. Manufakturet har voldt ham ad
skillige Bryderier. Besværligheder og Hindringer — ogsaa
fra Autoriteternes Side — er ikke udeblevet. Hvornaar
Manufakturet er ophørt, lader sig ikke oplyse, men i
1669 paa Lillejuleaften lejer han Lundehuset belig
gende i Kalundborg Slots Ladegaards Hovmark af Fori) Provst Christen Høst i Kirkehelsinge havde tidligere været
Præst i Torstrup og Horne ved Varde. Om ham se: Fra Ribe
Amt 1926, S. 400 (Fejltryk S. 300). Hans Ottesen Langemack
var fra 1749 Borgmester i Kalundborg.
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valter Lassen1) ; han flytter ind den følgende Paaske og
skal i Leje betale 20 Rdl. aarlig. Til Lundehuset hører et
Vænge med tre Fiskeparker med Rende og Postværker,
som er det høje Herskab paa Lerchenborg reserveret, og
ej af Beboeren maa fiskes eller tilladt fiskes udi. Her i
Lundehuset opholder Feilberg sig nu for det meste2).
I Maj Maaned 1773 forpagter han Farveriet med
alle Møbler og Effekter, som til Farveriets og Hus
holdningens Drifts udfordres, til Frederik M ü hlertz paa tre Aar, og nu kan han helt hengive sig til
Dyrkningen af Lundehusets Vænge, hvor han har eks
perimenteret med Farveplanter, særlig Krap; det er et
Felt, som interesserer ham, og hvoraf han venter sig øko
nomisk Udbytte. Krapplanten dyrkedes paa det Tidspunkt
i stor Stil ved Lille i Frankrig og i Zeeland i Holland,
men herhjemme maa den have været sjælden, da Feil
berg maatte bruge Kneb for at faa et Eksemplar. Provst
Paludan fortæller derom2), at efter at Feilberg var ble
ven træt af alle de Hindringer, som mødte hans Fabriks
virksomhed, vendte han sig fra Kunsten til Naturen. Han
stjal en Fjerdedel af en Krap Plante i den Botaniske Have
(Tyveri er ellers ikke, som dette var, berømmeligt). Han
opelskede den fjerdedelede Plante og fik ved den lemlæste
de, men lykkelige Moder et Stykke Land beplantet med
Krap af en halv Tønde Udsæds Størrelse.
Skønt der var god Afsætning paa Krap, maa der dog
have været en Fejlregning i hele denne Plan. Det viser
sig, at Jens Feilberg under disse Forhold har vanskeligt
ved at betale enhver sit.
1) Jens Lassen, som beboede Lundehuset, flytter i 1777 til Vesterbygaard. Efter Jens Feilbergs Død overtager han atter Huset.
2) Der tales snart om Lundevænget, snart om Lindevænget. Efter
Matrikelskortets Kort af 1806 ligger Lundemarken og Munke
engen Vest for Kalundborg. Paa et lille rektangulæit Areal lige
Vest for Munkerenden mellem Munkesøen og Strandvænget fm
des ansat tre Fiskeparker og nærmest Strandvænget et Hus.
Dette Hus kaldes Skyttehuset, og Vænget kaldes Skyttevænget.
Her maa det antagelig være, at Feilberg har boet og haft sine
Plantager.
3) P. Paludan: Beskrivelse over Staden Kallundborg, Kbhvn. 1788.
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I Begyndelsen af Marts 1775 begiver han sig paa en
Rejse uden at meddele, hvor han agter sig hen. Nogle
Dage derefter indløber Brev til Magistraten, dateret Hel
singborg i Skaane x% 1775, hvori han beder de Herrer,
som de ordentlige Skifteforvaltere, tage hans Bo og alle
hans Ejendomme under lovlig Behandling, da han for Ti
den ikke ser sig i Stand med ét at udbetale sine samtlige
Kreditorer, men maaske successive. Samtidig meddeler
han, at han for at kunne overvære Behandlingen har søgt
hans Majestæts allemaadigste Protectorium.
Allerede 31/3 foreligger Svar paa Ansøgningen. Det er
ham bevilget, at han maa komme tilstede og for person
lig Hefte af hans Kreditorer befriet være indtil 6 Uger
efter, at det i hans Bo udfærdigede Proklama er expireret.
Magistraten har nok bemærket hans Bortrejse men
ikke tillagt den nogen Betydning, nu kan den ikke und
lade at tage sig af Sagen, men anser det for rigtigst at
lade nogen Tid gaa for at komme til Klarhed over »under
hvad Titul denne Forretning bør continuere og fuldbrin
ges«. Spørgsmaalet, som det drejer sig om, er, hvorvidt
Feilberg skal erklæres fallit, eller man kan nøjes med
Opbud. Det sidste er en Begunstigelse for Skyldneren,
hvorved denne slipper for at betale med rede Penge,
slipper for den Vanære det medfører at gaa i Gældsfængsel,
mens Kreditorerne nødsages til at gøre Udlæg i hans Gods.
Da Magistraten er klar over, at Feilberg, skønt han
nogle Dage har opholdt sig incognito i Byen uden at melde
sig til Øvrigheden, dog er rede til at indfinde sig personlig
i paakommende Tilfælde, saa bestemmer den sig i et Møde
1775 for Opbud og lader straks foretage Registrering
og Vurdering af Boet.
Registreringen, som i Skifteprotokollen fylder 70
Spalter i Folio, er ikke uden Interesse, idet man derigen
nem faar Oplysning om Udstyr og Bohave i et velstaaende
Borgerhjem i Midten af det 18de Aarhundrede.
Rørende er det at se, hvorledes Feilberg har opbevaret
alt, hvad der har tilhørt hans for 10 Aar siden afdøde
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Hustru, hendes Pynt, hendes Æsker og Daaser, alle hen
des Klæder lige fra de 20 Hørgarns Særker og den Kram
lærreds dito med Kniplinger indtil Mandoline Kaaben med
Guldhager og den blommede, hvidbroderede Adrienne til
10 Rdl. Om Sønnen minder kun en Kurvevugge og en blaa
Barnekiol.
Det interessanteste er dog nok den store Bogsamling
paa 125 Numre, men da det i mange Tilfælde er Værker
i flere Bind eller Bundter af Skrifter, bliver det i alt ca.
200 Bind, ikke blot paa Dansk, men for en stor Del paa
Fransk og Tysk, en enkelt paa Hollandsk, men ingen paa
Engelsk.
Under Sagens videre Gang indløber en Skrivelse fra
Feilberg, der nu opholder sig i København, hvor han er
tyet til sin nære Ven, Justitsraad Schmidt1).
Skrivelsen, der tjener til Forklaring og Undskyldning, gen
gives her:
Velædle og Velvise,
allerhøjstærede Hr. Borgmester og Raad!
Der mødte mig i Kalundborg saa mange Fortrædeligheder, som
nødte mig til at forlade samme. Haardt er det ej at finde Høflig
hed end sige Venner. Deres Velædelheder kan være forsikrede om,
at ej nogen Mistillid til dem jog mig bort, men alene en haard og
uventet Medhandling af den, hvoraf jeg det mindst havde fortjent.
Men kanske, at det geraader mig til Bedste. — Jeg haaber endnu
at kunne conservere mit Farveri og Ejendom, men nogen Tid be
høves dertil. Jeg ved, at Deres Velædelheder ej ere mig imod, men
hellere have Lyst til at bevise mig Tjeneste; maatte jeg derfore
udbede mig af Dem den Godhed, at De saa langsomt som mulig be
handler mit Bo, thi jeg haver den Udsigt, at al Ting skal faa et
godt Udfald. Græmmelse i Sindet og Sygdom paa Legemet haver
hindret mig fra at skrive, men herefter skal jeg ej undlade at
melde Dem, hvad min Skæbne bliver. Imidlertid har jeg den Ære
med den største Højagtelse at henleve
Deres velædle Velvisheders
ydmygste Tjener
Kbhvn., 23. Maj 1775.
Jens Feilberg.

i) Chr. Schmidt var dim. fra Kalundborg lærde Skole 1739, tog
theol. Attestats 1741 og blev Notarius publicus — han har
stiftet et Legat for fattig« i Kalundborg.
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Hvem Feilberg sigter til med den haarde og uventede
Medhandling fremgaar af et senere Brev, hvori han be
klager sig over nedsættende Omtale i Aviserne, som maa
stamme fra Kreditorer. Han skriver:
Ej kunde jeg have ventet saadant af en Byens Øvrighed, hvor
jeg saa længe har boet, og hvilke tildels ere mig beslægtede. Men
da jeg foruden den prioriterede Gæld har aleneste her i København
to Kreditorer, som jeg kunde angive, og Resten er hos Dem selv,
saa maa det billigen foraarsage mig største Forundring og Vemo
dighed tillige. Havde Fr. Mühlertz, som jeg har opfødt som mit
eget Barn, og hvorpaa jeg har anvendt det, som mit eget Barn
nu savner og maa savne, vist den ringeste Erkendtlighed mod mig,
havde mine Sager ej været saa slibrige, men det varer vel ej længe,
førend jeg kan fordre Regnskab.

P. S. Men dersom der er Gengældelses Ret til, saa kan det
hænde sig, at Turen vender sig, og om ej jeg, saa kan dog maa
ske efter min Død andre med Fryd sætte Sagen i rette Lys og
tage Masken af dem, som derunder skjuler sig. Kbhvn. 2¥11 1775.

Der er imidlertid indløbet flere Breve til Magistraten,
dels fra Feilberg selv, dels fra Justitsraad Schmidt paa
hans Vegne, med Anmodning om Udsættelse af Opbuds
forretningen, da Feilberg har grundet Haab om en Ven
ding i Sagerne, der vil være til hans og derved ogsaa til
Kreditorernes Gavn. Hermed et kort Uddrag:
2% 1775. Uagtet al mulig anvendt Raad, har jeg hidindtil ikke
været istand til at kunne bemelde Deres velædle Velvisheder noget
om mine Sagers Fremgang. Ved Skrivelse af 2gi h. a. er jeg fra
General-Öconomi-Commercer-Collegiet i Anledning af min til samme
indgaaede Forestilling befalet ved Experiment at vise, hvorledes
grøn Krap med dobbelt Nytte i Farveriet kan forbruges, da mig
efter befunden Rigtighed gives af højmeldte Collegio Haab om Indvilling i det øvrige af min Ansøgning. Jeg haaber af den kgl.
Naade (ifald jeg med dette Experiment er lykkelig) de bedste For
dele for mig og altsaa ogsaa for mine Kreditorer. J. Feilberg.
1775. Hr. Feilberg er paa denne Tid noget upasselig. De
bedes have den Godhed endnu nogen føje Tid at ville lade Deres
forehavende Forretning henstaa. Dette kan jeg med Sandhed be

ll Christian Gottlieb Kratzenstein fra Wernigerode i Harzen blev
1753 Prof, i Fysik ved Københavns Universitet.
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vidne, at han hvert Øjeblik venter Resolution fra Kammeret i en
Post, hvori man haver al god Føje at vente et godt Udfald.
Chr. Schmidt.

7Z12 1775. Hr. Feilberg har i Overværelse af Prof. Kratzens t e i ni) og Secretair Anker (ökonomicommercekoll.) gjort Prøve
med Krap, som efter derom givne Attester, hvilke jeg selv har set,
er falden overmaade godt ud, og hvormed bemeldte Koli. er overmaade fornøjet.
Chr. Schmidt.

1%2 1775. Venter stadig paa, at Commercekoll.s Resolution,
som endnu ikke er falden, skal komme. Beder derfor om Henstand
med Boets Behandling, da jeg mener, at en altfor stor Hastighed
vil være ikke alene mig til Ruin, men ogsaa Kreditorerne selv til
Skade.
J. Feilberg.

Det vil være rigtigst her at sige lidt om Boets Status.
Byen havde støttet Feilberg ved at give ham Laan
af offentlige Midler mod Pant i hans Ejendom. Af Kir
kens Penge havde han laant 1412 Rdl. 4 Sk., af Skolens
1470 Rdl. 4 Sk., af de fattiges Midler 106 Rdl. 4 Sk.
Urtekræmmer Andreas Rahr i København havde til
Gode 459 Rdl. 4 Sk. 14 B., og Urtekræmmer Jens Lauritzen
i København 107 Rdl. 7 Sk. 10 B. Resten var kun Ubety
deligheder. Af Tilgodehavender noteres kun, at Mühlertz
stod tilbage med noget af Forpagtningsafgiften, hvilken
Sum han skaffede tilveje.
Endelig den 7. Marts 1776 faar Sagen en for alle
Parter tilfredsstillende Slutning. Paa denne Dag er Ma
gistraten atter mødt i Sr. Feilbergs Gaard, hvor han
selv er nærværende, men dog ved Herredsfoged Grønberg lader fremlægge en mellem ham, Sr. Feilberg og
Hr. Oste rm a n n af København passeret Købekontrakt
af 24. Februar sidstleden, Farveriet med videre her i Ka
lundborg betræffende, underskrevet af bemeldte begge
Contrahenter som Sælger og Køber, og som Cautionist og
Selvskyldner Garver Kønsborg af København, af hvil
ket Instrument behagelig erfares, at Feilberg har udgjort
bem., sin Ejendom til mere end det, han ved Auktion her
i) Christian Gottlieb Kratzenstein blev 1753 Prof, i Fysik ved
Københavns Universitet.
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paa Stedet formodentlig kunde vente, nemlig Capital 6000
Rdl. til Bedste for sig og sine Kreditorer, da han derved
venter endog med skikkelig Beholdning at kan fornøje de
sidste Kreditorer — dermed ønsker han Opbudsforretnin
gen ophævet.
Da den vigtigste Post er de offentlige Penge, ca. 3000
Rdl., forhandler Magistraten med Inspektørerne for de pu
blique Midler, som er tilkaldt. Den er fuldt tilfredsstillet
med 1000 Rdl. i Udbetaling og 2000 Rdl. som 1. Prioritet
i det købte, hvilket formenes ogsaa at svare til Provst
Paludans Tanke. Grønberg erklærer, at Skifterettens For
langende skal blive opfyldt, og er sikker paa, at de øvrige
3000 af Købesummen alle maa være valabel.
Herredsfoged Sveistrup som Fuldmægtig for 2. Prio
riteterne gaar ogsaa ind paa Forslaget. Andreas Rahr og
Jens Lauritzen har allerede 2% givet deres Minde til, at
Sr. Feilberg faar sit Bo til fri Disposition. Dermed er
Skifteretten i et og alt satisfact, saa at tillyste 3. Auktion
bliver igenkaldt, det passerede for i Dag beskreven, og
Opbudsforretningen relaxeret med Betaling for hafte Mø
der.
Til Slutning er blot at bemærke, at Købmand Jens
Wolier Vorndran ydermere har indleveret en Reg
ning paa leverede Varer 173—5—7, hvilket man ej paatvivler, Hr. Feilberg selv med samme vil afgøre (Vorndran
er jo Fejlbergs Fætter). Underskrevet M. Lerager. Gott
lieb.
Men allerede inden dette for Feilberg gunstige Re
sultat havde han paa en anden Maade faaet Oprejsning,
hvorom Meddelelse findes i Beretning om Det kgl.
danske Landhusholdningsselskabs højtide
lige Møde 12. Februar 1776.
Den mindre Guldmedalje blev tildelt Jens Feilberg, Farver af
Callundborg, for hans anstillede Forsøg efter D’hrr Damburnays
og Duhamels Maade at farve med den grønne Krap i Stedenfor
med den tørrede, saaledes at kun 4 Gange saa meget til Farvning
af den grønne, som ellers medgaa af den Farve, naar denne, der
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udfordrer 8 Pund grønne Kraprødder for hvert Pund tør, bruges,
hvormed altsaa Halvparten af Krapfarven bespares til betydelig
Fordel for Landet: Samt for hans med megen Kundskab, Flid og
Bekostning anlagte Krap Plantage ved Callundborg. — (Efter det
20. Nummer af theoretiske Materier angaaende Kunstens Forbedring
for Rigerne.)

Denne Præmie overleverte Hans kgl. Højhed selv1).
At Feilberg i økonomisk Henseende var sluppet nogen
lunde heldigt over Sammenbruddet ses af et Gavebrev,
som han udsteder 1. Septbr. 1781, hvorved han skænker
et Hus til de fattige, det ligger i Munkesøgade paa østre
Side mellem Anders Faaborgs »Baraque« paa søndre og
Anne Daniels iboende Hus paa nordre Side. Det skal efter
hans Død være Byens fattige som en uigenkaldelig Ejen
dom tilhørende.
Endvidere omtales ved hans Død en Panteobligation
paa 1000 Rdl., udstedt af Farver Kønsberg i Farveriet
paa 2. Prioritet i Favør af Sønnen, Peter Chr. Høst Feil
berg.
Med Farveriet er Feilberg nu færdig, men saa meget
mere kan han pleje sin Interesse for Havebrug. I Vænget
ved Lundehuset dyrker han Køkkenurter. Fra hans Haand
foreligger et lille Indlæg til Det landøkonomiske Selskabs
Skrifter om »Kartuffel-Avien og Kartuflers Brug«.
Men mest gælder det Farveplanter ; det ses, at han
har ret store Arealer med Vau2) og Krap. Farver Asmus
sen i Aarhus modtager saaledes en Sending paa 510 Pund
tørrede Kraprødder à 2 Sk. pr. Pund, og 16 Lispund
grønne Vau à 24 Sk. pr. Lispund, og endnu en Gang er
der til Aarhus sendt 1 Skippund o: 20 Lispund Krap.
Det ser ud til, at Feilberg med Aarene mere og mere
har ført en Eneboertilværelse. Blandt hans Venner næv
nes Amtsforvalter Falk, Købmand Fuglede
1) Kronprinsen, den senere Kong Frederik VI, var paa dette Tids
punkt lige fyldt 8 Aar; han havde været Selskabets Patron
lige fra dets Stiftelse 1770.
2) Vau er Farve-Reseda, som giver et gult Farvestof.
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og Brødrene Christian og Jens Vorndran,
men de besøgte ham kun sjældent.
Mod Slutningen af sit Liv var han meget svagelig, i
det sidste Halvaar stadig sengeliggende, kun nødtørftig
plejet af hjælpsomme Mennesker, som det kan sluttes af
Fordringer i hans Dødsbo.
Onsdag den 9. Marts 1785 døde Jens Feilberg, og
Borgmester Peter Leerager indfandt sig straks for
at foretage Ligsyn og lade Boet registrere. Den 12. Marts
bliver han begravet paa Vor Frue Kirkegaard, 68 Aar gi.
Graven blev ved den Lejlighed ommuret saa stor, at Feil
bergs og hans Hustrus Kister kunde staa ved Siden af
hverandre.
Af Skrivelser, som er indløbet til Dødsboet, faar man
nogle Oplysninger om Feilbergs Tilstand hen mod hans
Livs Slutning.
Nie. Nissen skriver: J. Feilberg var udi saa svagelig
Tilstand, at han ej kunde hjælpe sig selv. For min Op
vartning lovede Feilberg mig 10 Rdl., som ej er ubillig,
naar betragtes, at jeg i hans Svaghed lange Tider maatte
2 Gange om Dagen og undertiden om Aftenen gaa ud til
ham baade i Sne, Frost og Kulde, som faldt mig meget
besværlig.
Konsumptionsbetjent Jens Madsen og Hustru har al
den Tid, Feilberg laa syg, 2 Gange om Dagen og ofte om
Natten været ude hos ham, løftet ham af og i Sengen og
tilredet den for ham, de venter at faa 5 Rdl.
F. Slangerup attesterer, at Jens Madsen og Hustru
baade Dag og Nat gik til Feilberg til Assistance under
hans Svaghed, og at Nissen den ganske Tid maatte
beopagte alle Ting i hans Affærer, hvilket han ogsaa
vedblev til den sidste Ende.
For Nattevagt à 8 Skilling blev betalt til Anne Kierstine Algreen 9 Rdl. 3 Mark, 6 Skilling. Madam Hoffman
fik for Barbering y2 Aar 1 Rdl. ; derefter lader Svagheds
tilstanden sig udmaale.
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Da det maaske kan have Interesse at se, hvad en Be
gravelse kostede i de Tider, skal her anføres Nicolaj Nis
sens Regning paa Begravelsesomkostninger: Til begge
Præsterne, hver 10 Rdl., til Degnen 2 Dl. 3 Sk., Mig som
Bedemand 5 Dl., Kisten 7 Dl., Peder Grausen for at ud
bringe Ligbøren og hjælpe Liget, da det blev Tøvejr, i
Graven, 5 Rdl.
At Feilberg ikke har haft videre Berøring med sin
Familie ses af Svar paa en Forespørgsel til hans Svoger
Hr. Høst i Ubye, der intet kender til hans Forhold og for
øvrigt mener, at den for 20 Aar siden afdøde Broder,
Farveren i Nykøbing F., maa være nærmest til at antage
sig den nu afdødes Sager.
Heller ikke om Sønnen er der nogen paa Stedet, som
véd Besked udover, at den afdøde ikke har begæret at
tilmelde hans Søn den Svaghed, han i saa lang Tid har
henligget i. Omsider faar man dog gennem Justitsraad
Schmidt den Oplysning, at Sønnen, som i 1778 i Køben
havn var bleven Student med 1ste Karakter, gennem en
Decanus ved Kommunitetet har faaet en Kondition paa
Landet.
Af Registreringen fremgaar, at Husets Indbo er ret
beskedent, selvom den afdøde har været velforsynet med
Gangklæder. Det meste er gammelt og medtaget. Kun faa
Kostbarheder. Guldmedaljen findes ikke. Det vides, at den
har været sat til Gemme paa et vist Sted, men igen affordret, og Feilberg har udtalt, at han kunde faa 60 Daler
for den; man formoder, at han har laant paa den.
Er Bohavet medtaget, saa gælder det samme Huset.
Dets Ejer, Forvalter Lassen, lader optage Syn, der erklæ
rer, at Taget er brøstfældigt, der er tre Huller i den søn
dre, fire i den nordre Side. Otte Vinduesruder er knækket,
et Par Stykker rent borte, og i Loftet mangler tre Brædder.
Boets samlede Fordringer beløber sig til 138 Dl. 3
Mark og 4 Skilling.
Ved Auktionen indkom 112 Daler 2 Mark 5 Skilling.
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De bedste Ting tilfaldt Sønnen, saasom: 1 Guldring
med sort Sten, Sølvsignet, Lommeur, Bøsse med Messing
beslag, Krudthorn, Krudtmaal, Haglpung, rød Klædes
frakke med Vest og Bukser, to Parykker, Hat med Fo
deral og 5 Manchetskjorter.
Af den store Bogsamling er der kun en Rest tilbage,
men flere gode nye Værker er kommet til. De værdifulde
ste, som Holbergs Værker og Bomares Naturhistorie, faar
Sønnen ligeledes.
Denne Søn, Peter Christian Høst Feil“
berg, blev senere Sognedegn i Refsnæs, hvorfra han i
1805 blev forflyttet til Raklev, entlediget 1814, død som
Pensionær i Ousted Kro
1821. Hans eneste Søn, Jens
Christian Feilberg døde barnløs som Købmand i
Kalundborg 14/3 1856, og dermed er denne Gren af Familien
Feilberg uddød paa Mandssiden, mens den paa Kvinde
siden fortsættes gennem Datteren Johanne Maria
Feilberg, gift med Færgeløbsskipper F r. C h r. Møl
leri Kalundborg.
Naar J. Feilbergs Bestræbelser for at ophjælpe Lan
dets Industri, skønt de var i god Overensstemmelse med
Tidens Tankegang og Aand, fik et saa uheldigt Udfald,
saa kan det naturligvis tildels skyldes Mangler hos ham
selv, men det er dog sandsynligt, at Aarsagerne væsentlig
skal søges andensteds. Det er jo en Kendsgerning, at langt
den største Del af de industrielle Virksomheder, der op
rettedes i Merkantilismens Periode, kun fik en krank
Skæbne.
Merkantilismen nedbrød paa den ene Side Skranker
for Næringslivets Udfoldelse, men paa den anden Side
lagde den ved Begunstigelser, Monopoler og Koncessioner
lige saa mange Hindringer for den enkelte Næringsdriven
des frie Virksomhed. Feilberg har saaledes snarest været
et Offer for en kortsynet Administrations Feilgreb, idet
den ved Begunstigelse af den ene lagde Hindringer i Vejen
for den anden, og ved smaalig Kontrol lammede Foretagen
der, som den selv ønskede at fremme.
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Det er værd at lægge Mærke til, hvad Provst
Paludan, der personlig har kendt Feilberg, siger om
ham. I sin Bog om Kalundborg paaviser han, hvor van
skeligt de smaa Købstæder paa Sjælland er stillet i Kon
kurrencen med København. En Manufaktur i en Provinsby
— siger han — er næsten paa Forhaand dømt til at bukke
under.
„Et Eksempel herpaa er den for nogle Aar siden afdøde Feil
berg. Paa Rejser havde han samlet sig økonomisk Erfaring og
Kundskab; han satte sig i Kalundborg som Farver, købte en
Mængde dansk Uld og gav Betlere Arbejde. Da han selv forstod
Væveriet, selv besørgede Farvning og Overskæring, fik han snart
et Forraad af Klæde, 5 Kvarter bredt, til 5 à 6 Mark Alen, men
det maatte ikke afsættes, før end det først havde gjort en Rejse
til København og var der vraget, stemplet og hvad det mer dér
skulde lide og undergaa. Derefter anlagde han en Linned-Fabrik
og forfærdigede Blankdug og Paklærreder, fik efter Ansøgning
Lov til at afsætte sine Varer alle Vegne i den danske og norske
Stat, undtagen — København. Nu kededes han ved det næsten mod
bydelig gentagne Ord: København, som hørtes til Hindring i alle
hans Bestræbelser, og vendte sig fra Kunsten til Naturen.------ Han
fik en Medalje, men døde i Armod“.
1

Omsider blev man klar over Svagheden ved Systemet,
og at det i hvert Fald ikke havde egnet sig for danske
Forhold. Medens Chr. G. Biering i et Skrift 1773:
»De danske Købstæders nuværende slette Tilstand samt
Hjælpemidler til deres Opkomst« anbefaler Manufakturer
og faar Medalje derfor, skriver en Indsender i »Nyeste
Skilderi af København« 2% 1813: Monopoler, Pengeunder
støttelser, Præmier har været de svage Piller, der har
understøttet de ravende Manufakturer og Fabrikker. Told
og Indførselsforbud fremmede Indretningen, men hvad
der passede for det ene Land, passede ikke for det andet,
for England ikke for Danmark.

EN DAGLEJERKONE FORTÆLLER
Optegnet af Andrea E. Sørensen.
Det er sjældent man læser om Fattigfolks nøjsomme og haarde
Arbejde i de saakaldte gode, gamle Dage. Folkemindesamleren,
Frk. Andrea E. Sørensen, gengiver her, hvad en gammel Enke,
Sofie Christiansen fortalte hende i 1924 om sit Liv og Arbejde.
Hun var vistnok født i Tveje Merløse o. 1840 og levede hele sit
Liv her paa Egnen Syd for Holbæk; baade hun og Manden gik
paa Arbejde, men han døde tidligt, og hun kom til at sidde Enke
i 46 Aar. De, som kendte hende, agtede hende højt som en flittig
og arbejdsom Kone, en vældig Slider, der i mange Aar paa Nyvangsgaardens Marker paatog sig alle Slags haardt Markarbejde
og gjorde det saa godt som nogen Landarbejder. Hun døde i
Sommeren 1925 i St. Grandløse. Hendes Beretning gengives her
saa nær op til hendes Fortællemaade som muligt, kun er nogle
Gentagelser udeladt.
Red.

Hvis jeg lever til Helligtrekongersdag, fylder jeg 85
Aar og har da været Enke i omkring 46 Aar. Jeg har prø
vet noget af hvert, mest Slid og Slæb, lige fra Barndom
men, da jeg kom ud blandt fremmede for at tjene for mit
Brød.
Verden har forandret sig en Del i den Tid, man har
levet, men hver Tid har sine Fortrin og Mangler. Men et
ved jeg er sikkert, at Fattigdom nu ikke er at sammen
ligne med, hvad fattige Folk kunde komme ud for for en
Del Aar siden.
Arbejdsfolks Kaar er i høj Grad forbedret, dette gæl
der forresten alle Landboere, for der kunde ogsaa i sin
Tid være fattigt hos Gaardfolk. Men den særlige Fattig
dom for Bondestanden var før min Tid, da StatsbankeFRA HOLBÆK AMT 8
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rotten og andet ondt lagde Folk øde i den første Trediedel
af 1800-Tallet.
Da min Mand og jeg satte Bo, havde vi tilsammen
sparet 75 Kroner, som vi i Fællesskab havde sat paa en
Sparekassebog. Dem tog vi op, da vi skulde have købt en
Kakkelovn — og den kostede lige bestemt 75 Kr. — saa
var vi bankerot og havde ikke andet, end hvad vi tjente
Dag for Dag.
Til Udstyret den Gang forlangtes ikke saa meget.
Møblerne var ikke herskabelige, men de var vore egne. Vi
havde i vor Forlovelsestid nu og da købt noget gammelt
Boskab, saa da vi flyttede ind, havde vi en Seng, et Bord,
to Stole, en Kiste og et Skab og lidt Husgeraad.
Sengeklæderne havde jeg skaffet. Dynevaar kunde
man jo nok faa i Stedet for Hvergarn og Lærred, naar
man paatalte det, ligeledes en Dug, det blev ikke af de
fineste, men den var brugelig, og da jeg syntes, jeg havde
Linned nok, syede jeg Lagener af Lønlærredet og lagde
hen. Og Fjerene til Fyldet havde jeg faaet paa den Maade,
at somme Steder, hvor jeg tjente, fik jeg Lov til at be
holde Fjer af Høns og Kyllinger, som blev slagtet. Jeg
var ikke saa overtroisk, at jeg ikke kunde ligge paa Hønse
fjer. Et Sted, hvor jeg tjente, havde de saa mange Duer,
som de solgte til Holbæk i slagtet Tilstand. Fjerene af
dem fik jeg Lov at beholde, mod at jeg slagtede, pillede og
gjorde dem rene om Søndagen. Da jeg saa skulde giftes,
havde jeg næsten nok Fyld til Dynerne, saa jeg blot be
høvede at købe lidt. Vi havde jo ikke ensartet Porcellain,
endsige hele Spise- og Kaffestel, men vi havde det, vi
kunde hjælpe os med.
Naar man vilde, kunde man nok den Gang samle sig
noget solidt Tøj, medens man tjente, til at holde paa med,
naar man blev gift, for saa var det sjældent, at der blev
Raad til Stads; mange maatte hjælpe sig med deres Pige
tøj det meste af deres Levetid. Min Mand, der tjente hos
Sognefogeden i Hellestrup, var ogsaa sparsommelig, og
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vi havde begge to gode Klæder fra Ungdommen, saaledes
havde jeg otte hjemmelavede Hvergarnskjoler, en tynd
sort Kjole, der var damaskvævet med smaa Blomster i,
der var en hvid Strimmel i Halsen, og saa havde jeg et
Silketørklæde, vel en tre Tommer bredt, som var bundet
om Halsen til Pynt, og foran var en Sløjfe med lange
Ender, hvorpaa der var Frynser; det var min Brudestads.
Saa havde jeg et Vadmelsskørt, en Hvergarnstrøje og tre
tykke hvide Vadmelsklokker. Jeg tjente for Vadmel i
flere Aar, og da jeg var fra et fattigt Hjem, fik min Fader
flere Gange en Stump Vadmel til Bukser.
Men naar man giftede sig, kunde man heller ikke gøre
Regning paa at faa noget nyt Tøj. En Arbejdsmand kunde
den Gang ikke med sin bedste Vilje tjene til mere end det
allernødvendigste : Mad, Husleje, Ildebrændsel og Lys
ning. Børnene, der kom, skulde ogsaa have Føde og Klæ
der, saa Mand og Kone maatte hele Livet igennem slide
paa det Tøj, de havde tjent for som Karl og Pige.
At vi købte Kakkelovnen, var jo nødvendigt den Gang,
da Folk selv bragte en saadan med i Lejligheden, naar de
flyttede ind, og tog den med, naar de rejste.
Hvor var man glad for hver eneste lille Stykke, der
blev føjet til Udstyret, da man havde i Tanke at sætte Be
nene under eget Bord.
Min Mand fik Arbejde i Hellestrup. Om Vinteren tær
skede han til Punds, som vi kaldte det. Det var et haardt
Arbejde at staa og svinge Plejelstøjet fra tidlig Morgen til
sen Aften, og saa skulde han ogsaa kaste og rense Sæ
den, det var ellers Mandagsarbejde, men han gjorde det
mest om Søndagen, saa kunde han være færdig til lidt
over Middag, saa han havde alle Ugens seks Dage til at
tærske i. Og naar han begyndte tidligt og holdt sent op,
kunde han tjene tre Kroner om Ugen i Penge foruden Sæd
til Brød, Mel og Gryn. Disse Ting købte vi saa ikke i den
Tid. Sæden blev leveret paa Møllen, og derfra fik vi saa
Brød, Gryn og Mel for det Kvantum, der var indleveret.
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Men der skulde passes paa for at faa de tre Kroner til at
slaa til, der skulde lægges til Side til Husleje, og der skulde
bruges til Brændsel og Lysligt, og dertil kom jo lidt andre
Fornødenheder.
Manden gik gerne til Holbæk og gjorde de ugentlige
Indkøb Lørdag Aften, da havde Købmændene aabent, jeg
tror det var til ni, eller om Søndag Morgen, da var Bu
tikkerne aabne til Kl. ni Formiddag. Sedlen, han havde
med, saa næsten altid ens ud: et kvart Pund raa Kaffe,
et kvart Pund haardt Sukker (Kandis), et halvt Pund
Puddersukker og en lille Cikorie, et Kræmmerhus Salt til
et Par Øre, det var ikke saa lille et Kræmmerhus, man
fik for det. Og skulde jeg vaske Storvask: et halvt Pund
grøn Sæbe og et Pund Soda. Den Gang brugte Folk en
Snaps til Maden, saa det var en Pægl hver anden Uge,
mere blev der ikke Raad til.
Jeg spandt for Peder Davidsens Familie i Hellestrup
og maatte tage Tiden ud mange mange Gange baade til
elleve og tolv om Natten. Jeg havde jo smaa Børn at
passe, ja, sommetider maatte jeg sidde med en lille ved
Brystet og samtidig spinde.
Jeg maatte hænge i, Fortjenesten var ikke stor, men
den kunde daarligt undværes. Naar jeg var borte med
Spind, fik jeg gerne en »Spindestumpe«, det vil sige et
Stykke Brød, et Stykke Ost eller røget Flæsk, det var for
uden Betalingen, og det hjalp mig meget mere, end det
mærkedes for dem i Gaarden.
Om Sommeren havde min Mand fri nogle Dage, der
hvor han arbejdede, saa vi kunde skære Tørv. Det hjalp
vi hinanden med. Det var jo ikke gratis, men vi skar gerne
saa meget, at vi solgte noget foruden den Tørv, vi selv
skulde have, saa der blev en ekstra Skilling til noget ud
over det allernødvendigste. Børnene fik gerne efter Tørve
skæringen en Smule Tøj, det opmuntrede dem til at hjælpe
til. Jeg maatte jo passe Tørvene med at vende og rejse
Stakke. Manden laante et Køretøj, hvor han arbejdede,
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en Helligdag til at køre vore Tørv hjem med. Mælk købte
vi sjældent. Gaardkonerne var saa betænksomme, at vi
fik en Krukke Mælk i én Gaard og saa i en anden. Den
Gang brugte man Ørekrukker med et Krukkebaand bun
det over fra Øre til Øre til at bære i, saa havde man en
Mælkebrik i, at Mælken ikke skvulpede over.
Saaledes gik Tiden med Slid og Slæb i en halv Snes
Aar.
Saa en Sommerdag kom de kørende hjem med min
Mand. Han var blevet syg. Han havde været ude at meje,
og var da blevet saa daarlig, at han ikke selv var i Stand
til at gaa hjem. Det var Lungebetændelse. I seks Uger
varede hans Sygeleje. Han var knapt 39 Aar, da han døde.
Nu stod jeg ene tilbage med fem uforsørgede Børn
og ventede det sjette ; men det levede kun nogle Dage, saa
gemte Vorherre det, og det var godt, da det først var
overstaaet. Sort saa det ud, men der var ikke andet at
gøre end at tage fat paa Arbejdet — stride for at faa
Børnene opdraget, skaffe Føde, Klæder, Husly og Brænd
sel. Men trods alt Slid kunde jeg ikke skaffe det nødven
dige og maatte, hvor haardt det end var, bede Sognet om
Hjælp til Underholdet. Jeg blev tilstaaet tolv Kroner
maanedligt. Da den ældste kom ud at tjene, slog de
fire Kroner af. Den næstældste, en Dreng, kom ud at
tjene, det var jo før, han var konfirmeret, saa tog de to
Kroner til, saa jeg fik kun seks Kroner om Maaneden, og
senere fire. Da Børnene kom ud, holdt Understøttelsen
op. Jeg arbejdede, hvor jeg kunde faa noget at bestille.
I mange Aar arbejdede jeg paa Herregaarden Ny
vang. Om Sommeren var det Markarbejde, sprede Gød
ning, rive Hø og høste. Om Vinteren var jeg med at tær
ske, de havde jo Tærskemaskine, jeg var ogsaa somme
Tider med at strigle Kvæg. Om Foraaret spredte jeg
Muldvarpeskud, stak Tidsler, pillede Sten af, var med at
lægge Kartofler og om Efteraaret at tage dem op. Jeg
har alle Dage kunnet glæde mig ved et godt Helbred. Jeg
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fik i mange Aar en Krone om Dagen paa egen Kost, i de
sidste Aar en Krone og en Snes Øre pr. Dag.
Mine Børn blev ogsaa vænnet til at bestille noget fra
smaa, derfor behøvede de ikke at blive ødelagt; det var
ingen Ulykke, at de tidligt blev sat til at gøre Gavn. Selv
saadan nogle smaa Kegler kunde være med at pille Aks.
Det var om at gøre, naar Høsten var endt, at faa Vipper
og Aks samlet op, førend de begyndte at spire eller gro.
Og naar Børnene fik forklaret, at de Aks, de pillede, blev
til Brød, ja, da smagte Brødet saa meget bedre, naar det
var lavet af de Aks, de selv pillede, og var derfor glade
for at hjælpe til. Paa den Maade fik de ogsaa Forstand
paa, hvor Maden kom fra — gennem Arbejdet.
Saa maatte jeg se at faa Aksene tærsket, og Sæden
maatte jeg enten bære paa Nakken eller trille den med
en Hjulbør til Mølle. Brød maatte man ogsaa den Gang
hente, da blev det ikke kørt omkring til Folks Døre. Pri
sen var noget forskellig, naar man ikke havde Sæd dertil.
Jeg husker i Krigsaaret 64, da kostede et tolv Punds
Brød tre Mark regnet for en Krone; det var dyrt. Men
det var før, jeg blev gift.
Naar der skulde festes lidt hos os, et Barns Fødsels
dag eller lignende, var hele Højden to Stykker to Øres
Brød skaaret over i Stykker, som de delte alle fem, og det
var der stor Glæde ved. Hvedebrød havde man ikke Raad
til at købe, og skete det en sjælden Gang, var det saa
meget mere æstimeret. Men det var af de Ting, der kunde
undværes.
Den største Festlighed om Aaret var Mikkelsgildet,
det glædede man sig til længe i Forvejen, ikke mindst
Børnene. Det var at komme bort, at blive pyntet, at faa
et nyt Forklæde eller lignende — og saa faa Del i den gode
Mad, der blev opvartet med, faa Sigtebrød, faa Æble
skiver med Sukker paa — og den dejlige Middagsmad,
for da var det altid Skik, at man blev bedt til Middag
Kl. 12. Tidligere var det jo Risengrød og kogt Klipfisk,
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men det blev senere almindeligt med Kødsuppe, hvortil
man spiste Kødet med Peberrodssovs og Sigtebrød til.
Nogle brugte ogsaa sød Suppe og Steg med Sovs og Kar
tofler. Om Eftermiddagen god Kaffe med Kage til, dejlig
Aftensmad og ud paa Aftenen Æbleskiver og Punsch.
Der er kun faa Mennesker nu, der forstaar, hvad det
den Gang vilde sige for fattige Mennesker at faa et godt
Maaltid Mad. Jeg husker i 60’erne, medens jeg tjente i
Taastrup, at der var Begravelse en Vinterdag der i Byen.
Den Gang gjorde Folk store Gilder, og de havde da ogsaa
belavet dem paa en Bespisning af flere Hundrede Menne
sker, men saa traf det ind med det mest himmelske Uvejr,
og de Folk, der kom, kom ridende eller kørende i Tørve
sluffer ind over Markerne; der var Sne, saa man ikke
kunde kende hverken Vej eller Sti. Mange Mennesker fra
Taastrup, maatte ud i det Herrens Vejr at kaste Sne foran
Ligvognen. Begravelsen var paa Merløse Kirkegaard; det
var Niels Jensens Fader i Spaanbæksgaarden, der skulde
begraves. De havde jo kogt en hel Bryggergryde fuld af
Risengrød, store Portioner af Klipfisk og Sennop, mc?
der var kun kommet en tyve-tredive Mennesker, saa det
hulede jo ikke ret meget i Maden. Den næste Dag gik de
omkring i Taastrup fra Dør til Dør med store Fade Grød
til de fattige Folk, og de var saa glade for den Godgøren
hed. Risengrød var ikke Hverdagsmad.
Der er stor Forskel paa Folkelønnen nu til Dags og i
min Ungdom. Jeg tjente hos Sognefogeden i Taastrup i
1868, før jeg blev gift, og var da omkring 28 Aar, og da
fik jeg den største Løn, jeg havde opnaaet. For et Aar
fik jeg da otte Alen Vadmel, fjorten Alen Lærred, to
Pund Uld, et uldstribet Forklæde og toogtyve Rigsdaler
i Penge (det var 44 Kr.). Karlenes Løn var tres Rigs
daler, et Par Lærredsbukser og halvandet Par Hoser (et
Par hele Hoser og et Par Skafter forfødet). Dette var
endda kun for et halvt Aar.
Naar man saa tænker sig, hvad Løn Tjenestefolk faar
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nu for mindre Arbejde og kortere Tid, saa synes man
jo nok, de kunde lægge noget til Side til at stifte Bo for,
at det ikke skulde være nødvendigt at tage Møblementet
paa Klods, som saa mange gør, og have at betale af paa i
aarevis. Og hvorfor skal det egentlig være saa flot, naar
ikke Pengene er til det?
Fornøjelser havde vi ikke mange af, men vi kedede os
ikke, for gik man om Sommeraftenen uden for Porten,
kom straks andre unge til, og saa slog man sig ned paa
Vejgrøften eller paa Havegærdet og havde det gemytligt.
Man havde den Gang megen Fornøjelse af at synge kønne
Viser, og i en By var der ogsaa en eller flere Karle, der
kunde spille. Pigerne havde et Arbejde i Haanden; selv
om det var lidt halvmørkt, kunde man nok strikke. Saa
hvilede vi os tillige. Vi kunde ogsaa glæde os de Par Ti
mer, vi havde fri hveranden Søndag Eftermiddag ved at
gaa hjem til Forældrene og være sammen med Søskende.
Vi kunde ogsaa paa Gaden tage os en Svingom, naar det
traf sig med Tid og Lejlighed.
Jeg vil ogsaa gerne have sagt, at der er meget For
skel paa, hvad der fordres af en Pige nu til Dags og for
hen. Da skulde en Storpige kunne almindelig Madlavning,
bage Brød, brygge 01, kunne foretage det nødvendige Ar
bejde med Mælk og Fløde og kærne Smør. Hun skulde
kunne karte og spinde baade Uld og Linto, forstaa sig
paa Vask og Slagtning, hun skulde ogsaa kunne gaa med
i alle Slags Markarbejde og lægge Læs.
Ud af disse Arbejder er der i min Tid opstaaet store
Industrier; det er Mænd, der nu bager Brød, brygger 01,
kærner Smør paa Mejerierne, før var det dog Mejersker,
og Mænd forestaar Spinderier og Fabrikation af baade
uldent og linned Tøj samt fremstiller mange Slags Mad
varer paa Slagterierne, som Kvinderne ogsaa tillavede
hjemme forhen.
Jeg har heller aldrig kunnet forstaa, hvorfor man
senere hen regnede det som en Skam at gaa med hjemme-
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gjort Tøj; man kunde gøre Nar af Mænd og Kvinder, der
mødte op i deres Vadmels- og Hvergarnstøj, men hvorfor?
Det kan ogsaa bedrøve én at høre, hvor lidt Folk nu
i Tiden forstaar sig paa, hvad det egentlig var, Kvinderne
udrettede, de havde jo ikke lært noget, der var ingen Ste
der, de kunde lære noget o. s. v. hverken Husholdning eller
andet — men det kom sig vel af, at der ingen Trang var
derfor, det ene retter sig altid efter det andet, det var
først paa et langt senere Tidspunkt, at det blev nødven
digt at oprette Læresteder for noget saa almindeligt som
Husholdning. Man havde jo aldrig bestilt andet end at
lære lige fra Barnsben af, alle Pigebørn maatte gøre
Gavn og var tidligt med ved alt forefaldende Arbejde, og
Erfaring, baade egen og andres, havde været Læremester,
da fik man baade den tekniske og den praktiske Side af
Tingene lært, hvorfor det skulde gøres saadan og ikke
anderledes.
Det var ikke alene deres egne, men ogsaa de foregaaende Slægters Kundskaber, der kom dem til Gode,
med andre Ord: det var som uskrevne Lærebøger, der gik
i Arv ved mundtlig Forklaring og Vejledning til Kvinder
fra Vugge til Grav.
Derfor havde Kvinder for nogle Generationer siden
en udviklet Forstand paa alle Slags Arbejder, baade inde
og ude, og at de var i Stand til at rumme alle de Kund
skaber, vakte den Gang ingen Forundring, det var jo
noget saa dagligdags, at det blev foretaget i alle Hjem,
at Kvindekønnet forsynede Husstanden baade med Føde
varer og Klæder.
Pigebørn, fik, fra de var smaa, i Hjemmene Under
visning i at sy og strikke, og en Tøs behøvede ikke at
være ret stor for at kunne haandtere et Par Karter. Man
ansaa det alt for flovt for en Mor at aflevere en Datter i
en Plads, uden at hun havde Forstaaelse af at bruge Naal
og Strikkepinde, det gik jo saa ogsaa ud over Pigen, at
andre skulde prente noget saadant ind i hende. Mange
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Smaatøse sad og syede Navneklude, som var en Prøve
paa deres Fingerfærdighed, i mange Stuer hang der for
nogle Aar siden saadanne pæne Syninger, der var ind
rammet. Senere blev de ikke æstimeret af andre end Mu
seerne. Men det er da alletider noget, at de bliver op
bevaret som Minder om Kvinder, der i en Tid, hvor Sy
maskiner var ukendte eller sjældne, kunde sy og lave,
hvad der behøvedes, med en Synaal og Traad i Hjemmene.
Da var det ikke nødvendigt for det offentlige at lade un
dervise derom i Skolen.
Der var ogsaa den Gang mange flere Arbejder, der
faldt af til Kvinderne. Nu malker Pigerne ikke i Alminde
lighed, de ser sig ogsaa helst fritaget for at vaske Mælke
jungerne, det maa Karle eller Drenge gøre. De bliver heller
ikke sat til at strø Møg, pille Sten af Agrene, stikke
Tidsler, køre Harve, være med at kline Vægge eller kalke
Væggene hverken inde eller ude, de skal ogsaa gerne have
Vandet inde i Køkkenet, de slider heller ikke deres Fingre
ved at vaske, det har de Maskiner til, og mange Steder
har de tilmed Støvsugere til at fjerne Støvet fra Stuernes
polstrede Møbler. Vi havde vores Mas med at skure
Borde, Bænke og Stole hvide, ja, hvor der var Brædde
gulv, blev dette ogsaa skuret hvidt. I det hele taget var
det svært at holde de hvidskurede Kar og Kærnetøj i god
Stand, og de var tunge at haandtere. Et Sted, hvor jeg
var, satte de saadan en Ære i at have skinnende hvide
Mælkespande med blankpudsede Baand om. Der var
seks Spande, om de fire var der funklende Messingbaand,
det saa ogsaa godt ud. Det var hos Peder Pedersen i Merløse. De havde ogsaa flere store Messingkedler med Jern
hanke i, de blev brugt, naar vi lavede Ost eller bryggede
01. De kom ogsaa over Fyret, naar der var Gilder, og der
skulde koges Kødsuppe eller Sødsuppe. Saa havde de
Kaffekande og Kedler, Si, Dørslag, Rivejern og Tragte
samt Potte- og Pæglemaal af Kobber. For at faa det rent,
lagde vi det i sur Mælk og skurede det saa blankt med en
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'Halmvisk lavet af snoet Halm og dyppet i Slibestens
affald, saa blev de skyllet og til sidst dyppet i hedt Vand
og hurtigt tørret. Man kunde ogsaa æde det irrede af ved
at gnide med Salt vædet med Eddike, men det løb hur
tigere an med dette. Saa er Nutidens emaillerede Køkken
tøj lettere at holde rent.
Der var tidligere en Masse Morgenarbejde at gøre,
malke, give Kalve, passe Høns og Fjerkræ, faa Kærning
og Mejerikarrene til Side, gjort rent i Stuer, Køkken,
Bryggers, Karle- og Pigekamre, og det var ikke til at gaa
og drive over, nej, vi maatte rubbe os, saa Sveden drev
af os. Vilde man en enkelt Gang rette Ryggen og trække
Vejret, for man jo af Sted ved den mindste Lyd, naar
nogen kom. Der var saadan et Pres paa hele Tiden. Om
Vinteren skulde vi ind at tage fat paa det siddendes Ar
bejde midt paa Formiddagen, om Sommeren var det lige
saa galt, saa skulde man i Marken.
Mandfolkene havde dog Hvile i Middagssøvnstiden,
men da skulde vi Piger vaske op, og hvis der var Tid til
det, vaskes og redes. Naar Dagværket var slut i Marken,
kunde vi tage vore Malkespande og gaa over at malke
somme Tider en Snes Køer, og naar vi kom hjem, var der
ogsaa andet, der skulde gøres. Kvinderne gik sidst fra Ar
bejdet om Aftenen, det var tit sent, før de fik Ro til at
gaa til Sengs. Om Vinteren var der jo de lange Aften
sæder og Malkning til Sengetid. Skulde man saa have sine
Strømper stoppet, kneb det tit, man var ikke for, at Pi
gerne havde Lys i Kammeret, saa var det maanelyst,
hjalp vi os sommetider med det. Om Morgenen var det en
travl Tid med Malkning og meget andet. — Mandfolkene
havde dog den Forret at sidde ned at faa Mad, medens
det mange Steder var Skik, at Pigerne stod op foran Bor
det og spiste til Middag. Ved de andre Maaltider kunde
man knapt nok det, man kunde undertiden faa Lov at
bide af Maden, med det samme man havde et eller andet
Arbejde for.
Pigerne maatte fortjene deres Løn den Gang!
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Landboreformer paa Agersvold Gods,
Af Hans Knudsen.

Agersvold Gods i Tuse Herred købtes 1865 af Lens
greve C. A. Lerche til Lerchenborg, der døde i 1885, og
det ejedes derefter af hans Enke, der 1898 solgte det til
Vill. Knudsen Lunn.
Mens Greven ejede Godset, indløb der til ham et An
dragende, som læst med Øre for Sjællandsk er et Dialekt
dokument af Værdi, samtidig med at det giver et levende
Indtryk af, hvad godstekniske Reformer kunde betyde for
de Mennesker, i hvis Forhold de greb ind.
Skrivelsen lyder bogstavret saaledes:1)
Høed Den 18 Januar 1875.

Høivælbaarne her Grevæ

Unskyl Jeg er saa fri i at Skrive Dem til Da det er
ten der tøngær Mid Jérde Jeg er En Søn fra Smedestædet i
Melem Hjembek og Agærsvold Nævnde stæd Staar nu tel
Grevæns Raadihed; Dæte gamle Fædrne Jern har nu i
mange Mand mende væræd Aaværdragæd tel vaare Forfædere af vaaræs Familie og har vaaræd vaaræs vuge
som nu staar telbage. Ale dise Gamle mender Staar nu Saa
levænde i min Arendrin og vel ikke give mig Fred. Jeg
unlader Der for ikke at mæddele at Jeg vergeh vel Betale
Dæn Piæd Dyrt; Ves Deræs egselænse Maa have Jerde
For mig om min Braader Skulde have Fornærmæd dem
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Som er mig Uvbekjend; Dær sigæs kon at Dæt er min
Braaders Egænskjyl han ikke har fodt Stædæt; Ligesom
der sigæs at Deræs exselænse ved Deræs enspegtør Skulde
have tellbud min Braader en trøst Kabital af 200 Koner
Men ves Deræs exselænse Mædbestæmdhed har bestæmmed at afhænde Deræs æiændom Som Staar tel De
ræs Raadihed og Diskulde have Jerde For Arvengærne
ved en lile Trøst Kabital Som dersigæs Skal være bud.
Som Kaarator For mine Fraværænde 2 Brødere Som
er i Amerika Beder Jeg Dem gudhedsfuld at Dæt Maade
endlæges i Skifte Rædten i Holbek tel Dellin i Mælæm
Smed; Hans Poul Andersens Enkæs Arvengær; om Det
kon er Enlile Skjærv Skal Jeg tage Paa Mine og Brø
deræs Væine. A. V. Mæn Jeg ønskjær hælst at give De
ræs exselænse Pænge.
Jeg ønskær Deres Høivælbaarne ed glædeli Nydtaar
og en gaad hælbred.
Saatænnær Jeg Mig med Adese For deræs høivæl
baarne
Smed Hans Hansen
Høed.
Dette Smedested ved Hjembæk Bøssehuse, som Hans
Hansens Hjerte hang saa stærkt ved, havde en Lod af
gi. Hartkorn 6 Skp. 2% Alb., som i Matriklen af 1844
betegnes som Matr. Nr. 45 Hjembæk med Ager og Engs
Hartkorn 4 Skp. 3 Fd. 1% Alb. Da Hans Hansens Fa
der, Smed Hans Poul Andersen, den 30. November 18292)
fik Fæstebrev paa Stedet af Agersvolds daværende Ejer,
Oberstlieutenant Harald Rothe, bestod Bygningerne af 7
Fag Stuehus, bygget af Ege-Undertømmer og Fyrre-Overtømmer med klinede Vægge og Straatag, der rummede
Forstue, Stue, Køkken med Skorsten og Bagerovn samt
to Kamre paa Loftet, og af et Udhus ligeledes paa 7 Fag
til Lo, Lade og Fæhus, hvortil kom Smedien med sin Dør
og et Vindue. For at komme i Besiddelse af dette sikkert
meget hyggelige Husmandssted betalte Smeden en Ind-
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fæstning paa 50 Rbd. Sedler + 5 Rbd. i Skriverpenge, og
i aarlig Afgift skulde han svare 25 Rbd. Sølv samt for
Tiende og Smaaredsel yde 12 Skp. Byg at levere i Holbæk
eller Kalundborg. Den aarlige Afgift var dog nedsat til
20 Rbd., saalænge hans Fader, Anders Poulsen, levede,
men til Gengæld skulde denne have frit Husly og aarlig
i Aftægt 1 Td. Rug, 1 Td. Byg, 4 Sk. Malt og 3 Lispd.
Flæsk. Egentlig Hoveri krævedes ikke, men hvis en Gaard.
eller et Hus paa Godset brændte, skulde Smeden øve sit
Haandværk 2 Dage paa en Gaard og 1 Dag paa et Hus.
Den fastsatte Aftægt kom til at hvile længe paa Ste
det, da Anders Poulsen først døde i 1846, og hans Alder
angives da noget overdrevent til 85 Aar. Han var nemlig
døbt 13. Oktober 1765 som Søn af Skovfoged Poul Lo
renzen i Stokkebjærg, der var Forlover for ham ved hans
Bryllup 1. Juli 1792 med Karen Hansdatter3). Da Agers
vold Gods i Hjembæk By først var blevet udskiftet i 1796,
har Anders Poulsen sikkert været den første Beboer af
Smedestedet, saaledes at Sønnesønnens Udsagn om Forfædre dér i mange Mands Minde er noget for omfattende.
Efter Udskiftningen var Agersvold Gods ved Aar
1800 fordelt paa følgende Maade efter den gamle Hartkomstaksation af 1688:

Hovedgaarden: Frit Htk. Ager & Eng 37 Tdr. 2 Skp.
0 Fd 2 Alb., Skov 4 Tdr. 3 Skp. 2 Fd. 2 Alb., ufrit Htk.
17 Tdr. 5 Skp. 2 Fd. 1% Alb.
Bøndergodset : Ager & Eng 345 Tdr. 4 Skp. 2 Fd.
Skov 1 Td. 3 Skp.
Ved Udskiftningen var der blevet nedlagt 4 Gaarde,
og der var nu 40, hvoraf de 23 var blevet udflyttede; af
Husmænd var der 75, deraf havde de 50 Jord (heraf 16
Udflyttere), og endnu skulde der etableres 6 ny Huse paa
54 Td. Land. Af de jordbrugende Husmænd forrettede 18
Arbejde i Stedet for Afgift, mens Resten betalte Penge
og forrettede 4 Høhøst- og 4 Komhøstdage.
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Af Gaardmændene forrettede 25 Hoveri med 8 Pløjedage, 51 Spanddage og 166 Gangdage pr. Gaard, mens
det for de øvrige var afløst. Det var saaledes et meget
betydeligt Arbejde, der paahvilede de hoverigørende Gaardmænd, og Afløsningen af dette Hoveri er Baggrunden for
den Skæbne, der overgik Smedestedet og adskillige andre
Husei).
I Henhold til en kgl. Resolution af 20. April 1813
kunde Bondejord svarende til % af en Hovedgaards Areal,
bortset fra Skove, inddrages under Hovedgaardsdrift, naar
alt Hoveri uigenkaldeligt afskaffedes, dog skulde der op
føres et Hus med Jord for hver 50 Td. Land, der saaledes
inddroges, samt 2 Huse for hver nedlagt Gaard. Yderligere
bestemtes det ved en Plakat af 9. Marts 1838, der ud
sendtes i Tilslutning til den store almindelige Forordning
af samme Dato om Retsforholdet mellem Jorddrotter og
Fæstere i Danmark, at en Inddragelse af Bondejord ogsaa
kunde finde Sted, naar blot den væsentligste Del af Ho
veriet afskaffedes.
Da der fra 1. Maj 1843 forestod et Forpagterskifte
paa Agersvold, som muliggjorde Ændringer i Hoveriet,
sendte Kammerherre, Oberst Harald Rothe den 12. Febr.
1842 Holbæk Amt et Andragende, hvori han meddelte at
have oprettet en Forening med Godsets hoverigørende Bøn
der om Afskaffelse af den største Del af Hoveriet mod
en Godtgørelse af 32 Rdb. pr. Hovning, hvorfor han an
holdt om at maatte inddrage et Areal Bondejord, sva
rende til y3 af Arealet af den ved Hoveri drevne Del af
Hovedgaardsjorden.
Efter at have indhentet Erklæring fra Herredsfoged
Lynge i Merløse-Tuse Herreder, sendte Amtmanden. Grev
Moltke, den 25. April Andragendet til Rentekammeret
med den Bemærkning, at det Hoveri, Agersvolds Ejer
endnu forbeholdt sig, nemlig 2 Spanddage og 6 Gangdage
i Korn- og Høhøst, Gødningskørsel til 1 Td. Land samt
6 Købstadsrejser med Kom, var saa betydeligt, at den
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Opofrelse, han derved gjorde, ikke kunde berettige ham
til i/3. Hovedgaardens Areal var 458 Td. Land, der reduce
ret til Takst 24 repræsenterede 283 Td. Land, og da Kam
merherren havde reserveret sig et saa betydeligt Hoveri og
desuden for en Del Gaarde tidligere havde afløst Hoveriet,
saaledes at der resterede Hoveri svarende til % af Hoved
gaardens Areal, kunde der ikke med Rette tilkomme ham
at inddrage saa meget, men hvormeget vilde han henstille
til Rentekammerets Afgørelse5). Dette svarede den 14.
Maj Amtmanden, at det vilde indstille, at denne begræn
sede Afløsning kim skulde belønnes med Tilladelse til at
inddrage 77 à 78 Td. Land under Hovedgaarden, men da
der allerede paa Godset fandtes flere end 100 Huse med
mere eller mindre Jord, fritoges Kammerherren for at
opføre flere Huse.
Efter Traditionen skulde det dog ikke have været paa
Rothes Initiativ, at denne Hoveriafløsning blev iværksat,
idet Forholdet mellem ham og hans Fæstere ikke altid var
uden Gnidninger. Han havde saaledes nogle Aar forud væ
ret i Strid med Bønderne i Anledning af, at han havde
krævet ekstraordinært Hoveri efter Agersvold Avlsgaards
Brand6), og det skulde først være efter en samlet Op
træden af Gaardmændene, at han indvilgede i Afløsningen
af deres Hoveri ved Forpagterskiftet. Senere var der og
saa Tilløb til Uroligheder i Anledning af Husmændenes
Hoveri, idet de klagede over intet Steds at have det mere
tyrannisk end paa Agersvold7).
Den endelige Afgørelse i Sagen om Gaardmandshoveriet kom dog først ved kgl. Bevilling af 30. Novem
ber 1842, der tillod Inddragelsen af indtil 78 Td. Land
reduceret Maal til Takst 24 efter den nye Matrikul paa
det Vilkaar, at ingen Bondegaard nedlagdes, og at alle
vedkommendes Rettigheder respekteredes4).
Da al Jord var fæstet paa Livstid, kunde Inddragelser
kun ske ved Fæsteledighed, og af den Grund kom Erhver
velsen af de 78 Tdr. Ld. til at foregaa saa langsomt, at
det ikke blev den gamle Kammerherre, men hans Søn,
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Carl Peter Rothe, der begyndte paa Inddragningerne, som
derefter fortsattes af Grev og Grevinde Lerche. Det blev
et meget langstrakt Stykke ihærdigt Mosaikarbejde, som
vil fremgaa af følgende. 1853 erhvervedes Matr. Nr. 10b
Hjembæk, 1854 Matr. Nr. 9b, 42a, 43a og 44 smst., 1867
Matr. Nr. 10b Marke, og 2e Gudmandstrup, 1871 Matr.
Nr. 2b smst., 1873 Matr. Nr. 14d og 39 Jyderup, og Matr.
Nr. 42b, 43b og 45 Hjembæk (det sidstnævnte var netop
Smedestedet), 1875 Matr. Nr. 3b Stokkebjærg, 1880 Matr.
Nr. 14c, 27c 29, 30a og b, 32a, 34a og b, 35—37 og 41
Jyderup, og Matr. Nr. 17b og c, 18b Stokkebjærg. Det
var lutter Smaalodder, og trods deres Mængde var Maalet endda ikke fuldt, thi der skete det Uheld, at Matr. Nr.
18b Stokkebjærg, efter at den omhyggelige Beregning
var foretaget, kom til at afgive Jord til Jernbanen, saa
ledes at det nu kun udgjorde 4590 Kvadratalen mod
103.320 Kvadratalen, saaledes at Godset derefter endnu
havde Ret til Inddragelse af 6030/14.000 Tdr. boniteret
Land4).
Om ogsaa denne Brøk blev vundet, turde være tvivl
somt, men der var mere at vinde paa anden Maade. Loven
om Fæstevæsenet af 19. Februar 1861 tillod nemlig i § 2
en Godsejer, der havde afhændet mindst 9 Fæstegaarde
til Brugerne, at udtage til fri Raadighed som over Hovedgaardsjord saa meget Hartkorn af det øvrige Bøndergods,
som udgjorde % af det bortsolgte, og da der i 1879 fra
Agersvold var solgt 26 Fæstegaarde, kunde Grev Lerche
udtage over 15 Tdr. Hartkorn, og til Hovedgaarden lagdes
paa den Maade yderligere i 1890 ca. 10 Tdr. Hartkorn og
i 1895 endelig ca. 3*4 Td.4).
Baade Hoveriets Afløsning og Fæstegodsets Salg har
saaledes her som andet Steds bidraget til at forøge Hovedgaardens Areal, men da Krigsaarene baade 1914—18 og i
vor Tid har bevist Værdien af de store Gaardes Korn
arealer for hele Samfundet, er der ingen Grund til at laste
Fortidens Lovgivere for dispe Bestemmelser.
FRA HOLBÆK AMT 9
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HANS KNUDSEN

Hvad endelig Smedesønnen fra Hjembæk Bøssehuse
angaar, saa fik hans vemodeligt foredragne Kærlighed til
Fædrenehjemmet ogsaa sin Belønning, idet der 4. Februar
1875 fra Godskontoret paa Lerchenborg afgik en Skri
velse til Merløse-Tuse Herreders Skifteret om, at Lens
greve Lerche som Gave til Smed Hans Poul Andersens
Enkes Dødsbo skænkede 200 Kr. i Skikkelse af en Kvit
tering for et halvt Aars kgl. Skatter + 157 Kr. 10 Øre
kontant. Samme Dag blev der ogsaa skrevet til Smed
Hans Hansen i Høed, at de 200 Kr., der var blevet tilbudt
hans Broder som Gave i Anledning af, at hans Forældres
Sted i Bøssehuse skulde inddrages under Agersvold, men
som han ikke havde ønsket at modtage, vilde blive ind
betalt til Skifteretten8).

KILDEHENVISNINGER
i ) Grevskabet Lerchenborg: Godskorresponclance J. Nr. 6/1875.
-) Agersvold Godsarkiv: Fæstebreve.
3) Hjembæk Sogns Kirkebøger.
i) Agersvold Godsarkiv: Fæstebreve.
'») Holbæk Amts Kopibog.
’•) Fra Holbæk Amt VII, 3. Aarg., S. 131 f.
7) Smst. II, 7. Aarg., S. 42—45.
s) Grevskabet Lerchenborgs Kopibog.
(Samtlige utrykte Kilder findes i Landsarkivet for Sjælland
m. m.)

DEN AANDELIGE VÆKKELSE PAA
SAMSØ I DET 19. AARHUNDEEDE
Af Anders Gomme-sen, Bertel Madsen og Bent Rasmussen.
Afdøde Lærer Anders Gommesen, der var Lærer i Sønde
rup ved Slagelse, men barnefødt paa Samsø 1852, udarbejdede i sin
Tid en Fremstilling af den mærkelige aandelige Bevægelse, der om
kring Midten af 1800’erne bredte sig som en Vækkelse over hele
Samsø, men han døde 1922, før Arbejdet var fuldført, og efter Op
fordring af Gdr. Søren Holm Gylling, Besser, fortsatte Lærer Ber
tel Madsen, Brundby, Udarbejdelsen og indsamlede meget nyt
Stof, men han naaede heller ikke at faa det færdigt, inden Døden
kom til ham. Søren Holm Gylling opfordrede da mig til at faa det
afsluttet og udgivet. I nogle Aar har jeg ladet det ligge, men Gang
paa Gang har jeg følt, at det burde gøres, saa det værdifulde Ma
teriale kunde blive bevaret og kendt. Jeg skal derfor søge at fuld
føre det efter bedste Evne.
Bent Rasmussen.

Nord-Samsø.
Som en Verden for sig, en lille, afgrænset Verden, lig
ger Samsø Nordbyland omgivet af Kattegats Vande paa
de tre Sider og paa den fjerde forbundet med Sydlandet
ved den smalle Nordby Hede; endnu stærkere afgrænset
laa det for Aartusinder siden, da Heden stod under Vand.
Afgrænsningen har sat sit Mærke, alene Landsmaalet
viser kendelig Forskel paa Nord og Syd. For Nordlandets
Vedkommende viser det hen til Mols med den ejendomme
lige Mangel af Selvlydene y og ø, der følgeligt erstattes af
i og e, et Forhold, der, saalænge det ægte Landsmaal fast
holdes, gaar an, men fører Ulemper med sig, hvor man
forfiner det ved at efterligne Bogsproget. Saa igroet er
det imidlertid, at det nok skal holde sig en god Stund,
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trods Nutidens udjævnende Tilbøjelighed, det er stejlt og
skarpt som selve Bakkerne derude.
Sydsamsingerne med deres livligere Naturel og deres
blødere fynsk-smittede. Sprog har ikke kunnet dy sig for
at stikke til »Nordbieme« som en Slags Molboer; til Gen
gæld faar de Svar tilbage som »di Sinjenherres Pan
nier1)«, d. e. de Sønderherreds Storhanser.
Lad være, det var noget godmodig Spøg fra begge
Sider, Forskellen er der og bliver der. Den har vel været
større før end nu; Heden danner ikke længere det skarpe
Skel, den er snart forsvundet og omdannet til Skov, og
dermed de trælse sandede Hjulspor, det ene ved Siden af
det andet, som man i sin Tid hellere fulgte end den saakaldte Landevej, hvor Rullesten som Vejfyld aldrig lod
sig køre ned. — Nu er den afløst af nymoderne Amtsveje,
og Biler og Cykler har gjort Samfærdselen lettere og liv
ligere. Det er ikke længere et Særsyn at se et Læs »Sinjenherreser« komme til Bys i Nordby, en Begivenhed, som
i gamle Dage næsten kunde sætte den store Landsby paa
den anden Ende, medens det nysgerrige Spørgsmaal :
»Hvem var det?« lød fra Hus til Hus.
Da Heden i 1868 tilplantedes, satte Godsinspektør
Kruse ved Grænsen, der hvor Vejen til Langøre skiller sig
fra Nordbyvejen »Kanhave«, en Sten, hvorpaa han med
Runer indristede Ordet »Kultur«. Ord og Tegn rimer gan
ske vist ikke bedre sammen, end naar Latinskoledrengene
skrev deres Navne i Skolebøgerne med græske Bogstaver,
men Meningen var jo nok: Hedens Kultur skulde mindes.
Men vittige Hoveder af de »Sinjenherreser« fortolkede
den lidt anderledes: Hos os er Kulturen — i Nordby skal
den først til at begynde.
Paa den Tid laa Nordby i en Klump med sine 48
Gaarde og dobbelt saa mange Huse, saa den for en Ori) Kommer af Navnet Panny (Peter Panny Jaworsky) Soldat i
Krigstiden 1807—14 paa Kyholm. Han blev gift i Besser, og
hans Slægt fik Navnet Panny. Af denne Slægt var flere strid
bare Naturer, der gjorde Navnet bekendt.

DEN AANDELIGE VÆKKELSE PAA SAMSØ

137

dens Skyld var inddelt i 4 Roder med hver sit Navn og
med navnfæstede Gader og Gyder. Afgrænset af Natur
levedes her et afgrænset Liv, Slægt efter Slægt, en lille
Verden for sig med kun sparsom Paavirkning ude fra den
store Verden. Det hele var som een Familie indgiftet med
hverandre ; de var til at tælle de fremmede, som kom ind
i Familien, en Labo, en Molbo, en Fynbo eller en Sjæl
lænder kunde slumpe med. Drog en eller anden ud som
Sømand, sjældent blev han borte hele sin Tid, men vendte
hjem og satte Bo, naar han havde tjent nok dertil.
Da havde Ungdommen deres Ungdomslag, lige saa
vel som nu, om end ikke af samme Støbning, Holdene
kaldtes de.
I Plasningen1 ) samledes i en lejet Stue Karle og Piger
efter endt Dagværk, indtil Aftenarbejdet med at karte og
spinde kaldte Pigerne hjem. Saa sad de i deres Hold, Kar
lene bakkede paa deres Piber — Drengene havde ikke
Adgang — og Pigerne med Strikkestrømpen og lod Snak
ken gaa om Dagens og Byens Begivenheder; Skæmt og
Spøg, ofte lidt drøj, krydrede Samværet, og ind imellem
faldt en Sang, en Kærestevise for det meste eller en
Krigssang eller Sømandssang. Det var ikke fra Skolen
eller fra trykte Sangbøger, man hentede Forraad, men
fra skrevne Visebøger, Afskrifterne var fejlfulde, men
det tog man ikke saa nøje. Efterklang fra de Dage kan
man høre i Visestumper som disse:
Midnatsklokken i Taarnet klang,
dump lyder Malmets Klang.
Nattevægtren ene gaar,
synger en gudelig Sang.

Eller den mere yndede:
Det var en Aftenstund
en Ridder ung og from
i Tankerne omvankede
i Lunden viden om,
der saa han Blomster mange,

i) o: Tusmørket.
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blandt dem var een at se,
en rød og hvid, en Lugt saa sød
og klar og blank som Sne.

Og naar Sangene var sunget, og Opbruddet kom, gik
hver til sit, helst to og to, som havde lidt at sige hinanden
endnu, som ingen andre maatte vide. Det var jo ofte Ind
ledningen til en længere Samvandring.
Men naar »Woldborreaften« kom, og Blusset paa
Højene var brændt ud, gik Byens Karle fra Sted til Sted
i den sene Aftenstund og sang den smukke gamle Maj
vise:
Al Verdens Skaber mild og blid,
— hør det, som vi bede —
vi priser glade Aarsens Tid,
Vær os alle en naadig Gud og Fader.

Der var mange Vers, der fordeltes med et Par Styk
ker til hver Gaard, saa det tog Tid, inden der naaedes
igennem. Den med »Fadervor« i sig regnedes for at være
den ægte og den bedste. Saa laa de lyttende derinde i
deres Senge store og smaa: »Ja, det var kønt, de synger
pænt!«, for næste Dag at dvæle ved de Vers, der netop
var faldet af til dem; for Børnene var der et, der bar
Prisen for dem alle:
Lad Hønen gøre Æg paa Fad
— hør det, som vi bede —
til Pandekag’ og Æggemad,
vær os alle en naadig Gud med Glæde.

Det forstaar sig.
Majsangen var Forspil — som Efterspil gik Karlene
i Pinsen flokkevis med fuld Musik igen paa Vandring,
denne Gang for at indsamle Penge til et Gilde.
Saa kom Ungdommens Festdag, da man »red Som
mer i By«. Da skulde Karlen have sin Hat pyntet med
Sløjfer og Baand, og det kunde nok have noget at betyde,
hvilken Pige han bad om at gøre det Arbejde. Klædt i
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hvide Skjorter med den pyntede Hat paa Hovedet red Kar
lene gennem Byens Gader; et Par Forridere holdt den
smykkede Fane »Fawnen«, der var pyntet med Baand,
Sløjfer og Smaaspejle, og da var hele Byen paa Benene
for at se derpaa. Som Regel gik det ved slig Lejlighed
pænt til — værre var det Fastelavnsmandag, naar de ef
ter endt Gilde red ud for at slaa Katten af Tønden og jog
ind i Gaardene, hvor de opvartedes med »varmt 01« til
lavet rigeligt med Brændevin. Da kunde Mændene nok
ynkes, ikke saa meget over de fulde Karle som over
Hestene, de red i det vilde Ridt.
Naar der saa nævnes adskillige Dansegilder, de unge
holdt i Vinterens Løb, er deres vigtigste Fornøjelser der
med nævnt. Og det er alt, hvad Tid og Samfund havde at
byde de unge, der heller ikke selv evnede mere. Ikke saa
meget som lidt Læsning ud over Flinchs Almanak eller en
gudelig Bog kunde der bydes paa ; hist og her var en Avis
Fællesgodt for tre-fire Familier.
De gamle forlystede sig ved at gaa i »Besegelse«
d. v. s. Aftenbesøg hos Slægt og Venner. I Forhold til
Nutidens Gæstebud var de tilvisse saare tarvelige, men
der var jo altid nok at prate om, og saa gik Tiden godt
med det.
Den store borgerlige Fest var den berømmelige »Si
Povlsdag« ø: Sanct Povlsdag. Det havde den været i
umindelige Tider. Da valgtes Byens Oldermand, Byens
Bog førtes, Sognets Regnskab aflagdes, og dets Anliggen
der drøftedes.
Naar Forhandlingerne var til Ende, fortsattes med
et Drikkegilde, hvor det ikke altid gik saa roligt og pænt
til. Man tog det bl. a. ikke altid saa nøje med Punkt 10 i
Byloven af 1697, hvor det hed: »Dend som unyttig svær
ger eller bander, være sig Smaa eller Store, giver derfor
1 Sk. til de fattige, som Oldermanden skal oppebære mod
Regning«. Med det samme kan det siges, at Punkt 71 i
samme Lov led samme Skæbne: »Den, som findes udi
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Marken inten om Høst eller Bygsæd under Prædiken, naar
Gudstjeneste forrettes, bøde 2 Skpr. Byg«.
Saaledes formede Livet sig uden for Dagens Arbejde
for en 60—70 Aar siden og længere tilbage. Under alt
dette var der hos Befolkningen en vis Ærbødighed for
Kirken og Respekt for Skolen, der temmelig sikkert havde
meget gammel Rod. Det er værd at lægge Mærke til, at i
Byens Bog, der endnu er til, kan man for Aaret 1721, altsaa for over 200 Aar siden, finde Forhandlingerne under
skrevne egenhændigt af 40 Mænd med pæn, læselig Skrift,
medens kun to har maattet bruge »Sækkelatin« o: under
skrive med Forbogstaverne. De vilde nok have, de Folk i
Nordby, at deres Børn skulde lære noget.
Og deres kønne, store Kirke, den største paa Samsø,
maatte nødig forsømmes. Hvor ligger den højt og kønt,
ensomt majestætisk derude paa Marken et godt Stykke
fra Byen. Her fra Kirkebakken har Slægt efter Slægt haft
for øje det blaanende Hav med Fjord og Holme, de fro
dige Marker, den brune Hede og Sydlandet med dets top
pede Høje, dets Byer og Kirker, alt i alt et Skønheds
billede, der dog vel nok har frydet mangen en Kirke
gænger, inden han søgte ind i Kirken og fandt sin Stol
med sit Hjemsteds Bomærke, hvor hans Slægt i uminde
lige Tider har haft deres Plads, og som hans Efterslægt
skulde tage i Brug efter ham. Det var maaske ikke meget
af Søndagen, der prægede Søgnedagene, dette med Kirke
gang — helst i det mindste een fra hver Gaard hver Søn
dag — var dog rigtigt og godt og Gud velbehageligt, man
skulde dog nødig regnes for at være en Hedning, man var
jo dog baade døbt og konfirmeret og havde lært sin
Kristendom baade i Skolen og hos Præsten, kunde endnu
huske det lange Stykke af Balles Lærebog: »Paa
Sottesengen levnes der liden Tid til Omvendelse o. s. v.«.
Og naar man fastede om Morgenen, før man gik til Al
ters og havde de store Højtidsdage i sømmelig Erindring,
maatte vel alt være i Orden til, at man ved sin dødelige

DEN AANDELIGE VÆKKELSE PAA SAMSØ

141

Afgang kunde faa en pæn Gravskrift af Degnen oplæst
ved Kisten, og derefter af de efterlevende faa det sat i
Glas og Ramme.
De var ved at dø ud de gamle Kvinder, der endnu ved
deres Spinderok om Aftenen for deres Børn kunde synge
en eller anden Kæmpevise eller Peter Dass’ »Det hændte
sig Jefta, den Gileads Mand«. Endnu kunde de, naar de
lagde deres Børn til Ro, give dem de tre kendte Spørgsmaal: »Hvem har skabt dig? Hvem har genløst dig? Hvem
har helliggjort dig?« eller fremsige det gamle Børnerim:
Nu vil jeg til min lille Seng gaa.
Tolv Guds Engle for mig staa o. s. v.

eller »Vorherre gaar i sin Urtegaard«, og saa med et
Fadervor dække dem til.
Saa levede man ellers saa inderlig tamt og roligt, der
var intet, som forstyrrede dem, hverken inde- eller ude
fra. Man hyggede sig med det tilvante, det fra Fædrene
nedarvede, og det maatte der ikke rokkes ved. — Det fik
han at mærke Sognepræsten Povl Heegaard, da han vilde
have den ny Salmebog (den evangelisk kristelige) indført
til Kirkebrug. Fra Prædikestolen kundgjorde han for Me
nigheden, hvem han ikke havde spurgt: »Næste Søndag
begynder vi altsaa at synge efter den nye Salmebog«. Det
var der ingen, der sagde noget til; men da Lørdag kom,
holdt Byens Mænd Gadestævne, og da var Præsten ikke
med. Saa blev det vedtaget, hvad man vilde gøre. Om
Søndagen derefter var der ingen Kvinder i Kirken, men
derimod var der mindst een Mand fra hvert Sted. Da
Degnen, Johan Kieldsen, havde læst Indgangsbønnen, be
gyndte han at synge efter den ny Salmebog. Lige saa
saare, han havde begyndt, stod alle Mand op og gik ud af
Kirken, og saa stod de dels i Vaabenhuset dels udenfor
og sang den gamle Indgangssalme »Nu beder vi dig Hellig
Aand«. Da Pastor Heegaard hørte dette, gik han ud i
Kirkedøren og sagde: »Kom ind Børn! Kom kun ind! I
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skal ikke miste jeres gamle Salmer, vi vil holde sammen,
som vi plejer«.1)

Denne Povl Heegaard var den anden i Rækken af
Slægten Heegaard,
der i omtrent 60 Aar fra 1792 til 1851 var Indehaver af
Præsteembedet i Nordby. Den første var Stephan
Christiansen Heegaard, født i København 1726,
hvor hans Fader var Skræddermester. Tyve Aar gammel
blev han Student, men det varede 18 Aar, inden han blev
teologisk Kandidat. Han var fattig og maatte slide sig
igennem, saa godt han kunde, først som Privatlærer siden
som Skolelærer i Hammer ved Vordingborg, saa Klokker
i Præstø og endelig (1756) Sognedegn i Høve og Flakke
bjerg. Herfra lykkedes det ham (1764) at tage Embeds
eksamen som Teolog, rigtignok med Karakteren non contemnendus: ikke at foragte; men da dette Resultat var
naaet gennem Selvstudium, medens han som Familie
forsørger levede under trange Kaar, var det jo sandt nok
»ikke at foragte«. For at kunne leve beskæftigede han sig
med Oversætterarbejde, idet han fra Tysk oversatte Reinhardi »Bevis om Jesus af Nazareth« samt Doddriges »12
Taler til Ungdommen«, hvoraf man kan slutte, at han
hørte til den pietistiske Retning. 1775 blev han, 49 Aar
gammel, Kapellan i Stubbekøbing og Aaret efter resi
derende Kapellan for Besser-Onsbjerg paa Samsø, og
endelig, da han var 66 Aar, blev han kaldet til Sogne
præst i Nordby 1792. Han afløste her den lægekyndige
Hans Winther Jespersen, der havde haft en stor Praksis
som Menneske- og Dyrlæge ved Siden af Præsteembedet.
En af Jespersens Døtre blev gift med Heegaards Søn,
Povl Henrik.
Heegaard maatte allerede Aaret efter sin Ansættelse
tage Sønnen Povl til Kapellan. Han opgav dog nødigt
i) Fortalt af Evald Tang Kristensen.
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Prædikestolen; han skal have været en dygtig Prædikant.
1797 fratraadte han Embedet og døde Aaret efter.
Sønnen Povl Heegaard fulgte ham i Embedet.
Han var født i Høve 1766.
Han skal have været meget afholdt af sine Sogne
folk, man mindes endnu den Dag i Dag hans gode Sind.
Det var jo Rationalismen, der paa den Tid sad i Højsædet
her i Landet, men det er ikke let at se, hvor meget han
var præget heraf. Et kort Træk fortælles om ham i
Nordby :
Det hændte engang, at Østerhavet under en Storm
flod gik saa højt op, at det gik over Havbanken Øst for
Byen og strømmede ind over de flade Marker. Det saa ret
truende ud for Byen, og Folk var i stor Angst, mens de
raadvilde stod og saa paa de fremvæltende Bølger, der
allerede naaede det Sted, hvor »Smørmarken«, en Urte
have i Præstemarken, ligger, kun 3—400 Alen fra Byen.
Da kom den gamle Præstemand roligt gaaende, standsede
der, hvor Bølgerne var naaet til, kastede sig paa Knæ og
raabte til Gud med Bøn om, at Vandfloden maatte standse
— og hans Bøn blev hørt.
I verdslige Spørgsmaal var han meget frisindet; han
havde i moden Alder gennemlevet den franske Revolu
tions Tid og havde optaget mange af dens Idéer paa det
politiske Omraade. Dertil var han en meget dygtig Land
mand og blev som saadan Foregangsmand ikke alene for
sit Sogn, men for hele Øen. Det var forresten hans Hustru,
der i det Stykke var hans Læremester, selv havde han fra
først af ikke Begreb derom. Det veldrevne Landbrug
gjore ham efterhaanden til en velhavende Mand i Mod
sætning til Faderen.
Punktlighed og Orden krævede Præstefolkene af
deres mange Børn og deres Tjenestefolk. Særlig Povl Hee
gaard var en Hader af Uorden. En Gang tjente der hos
dem en ung Pige fra Sognet; hun var meget glemsom af
sig, og navnlig kunde hun aldrig huske at lukke Døre. En
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Dag havde hun faaet fri for at besøge sine Forældre, der
boede en halv Mils Vej borte, men som sædvanlig havde
hun, da hun gik, glemt at lukke Køkkendøren, hvorved et
Par Høns var sluppet ind i Køkkenet. Da Præsten op
dage det, lod han en Karl ride efter hende med den Or
dre, at hun straks skulde vende tilbage. »Husbond vilde
tale med hende«.
Karlen indhentede hende, da hun næsten havde naaet
Forældrenes Hjem, og da hun saa vendte tilbage til
Præstegaarden, blev hun ført ind til Præsten, som sagde:
»Gaa ud og luk Køkkendøren, det glemte du før, og saa
kan du gaa igen«.
Præstefolkene var meget hjælpsomme, og Fruen
havde nogen Lægeforstand i Arv efter Faderen, Pastor
Jespersen, og havde altid et lille Apotek i Præstegaarden,
som blev flittigt benyttet. Læge blev sjældent hentet, før
Folk laa for Døden.
Men ellers fandt der ingen Omgang Sted mellem
Sognefolkene og Præstens. Kun ved større Begivenheder
som Bryllupper, Barselsgilder og Begravelser blev Præste
familien indbudt, og sat i Højsædet med al mulig Op
mærksomhed.
Aaret 1834 blev et tungt Aar for Præstefolkene, idet
de i mindre end et halvt Aar mistede fem af deres Børn
i den kraftigste Alder.
Paa den vestre Side af Vaabenhuset i Kirken findes
indmuret en Mindetavle over de tre af dem, der døde i
Hjemmet, nemlig: Anker, der var Præst i Estvad og Røn
bjerg og døde under et Besøg i Hjemmet, og Søstrene
Helene og Johanne. Det hedder her: »Forældre og Familie
var de meget kære, men den gode Skaber endnu kærere;
thi han kaldte dem tidlig til højere Glæder. Visdom.
4., 7—9«.
Særlig tog Povl Heegaard sig Johannes Død meget
nær, hun var hans særlige Yndling. Til en Gaardmand Ole
Sørensen, hvis Gaard brændte samme Sommer, sagde
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han, da denne klagede over det store Tab, han havde lidt:
»I kan sagtens faa en Gaard igen, Ole Søren, men jeg faar
ingen Johanne igen«. Tit sagde han sukkende: »Havde
Vorherre blot ladet mig beholde min lille Hanne!« Sorgen
tærede paa ham, og Aaret efter, 1835, døde han efter at
have været Præst i 42 Aar i Nordby. Hans Hustru over
levede ham i 15 Aar.
Han efterfulgtes af sin Søn Stephan Hee
gaard, der var født i Nordby 1799. Han var meget liv
lig som Student og bevarede sin Livlighed ogsaa siden.
Han var først Præst paa Tunø og kom svært godt ud af
det med Tunboerne, der dengang var nogle raske Svende,
som, naar de kom til Nordby, gerne tog sig nogle forsvar
lige »Knejte« for derefter at levere nogle drabelige Slagjmaal med Nordbyerne. Der gaar Sagn om, at Tunø skal
have hørt til Nordby Sogn i den katolske Tid, og paa Kir
kens Nordside viser man en tilmuret Dør, det er »Thunboernes Dør«, den var der for »Ordens og Roligheds
Skyld«. — Dette er dog kun Sagn, Døren har været
Kvindedør, men det var saa længe siden, at det var glemt,
og saa har man lavet Sagnet om Tunødøren, som en pas
sende Løsning paa det Spørgsmaal.
Han blev i Nordby, til hans Moder var død (1850).
Aaret efter fik han Embede i Skævinge og Gørløse.
Han var en meget praktisk interesseret Mand, der
gjorde sig fortjent af sine Sognefolk ved at faa dem ind
paa Kartoffeldyrkning i stor Stil. Ogsaa Fiskeriet vir
kede han for ved at stifte et Aktieselskab, der ejede to
større Baade, et Salteri og 20 Bundgarn og havde Med
lemmer over hele Samsø. Det var ogsaa ham, der fik
Maarup Havn anlagt, hvorfra Baadfarten til Aarhus sta
dig har været livlig. Det skyldtes ogsaa hans Energi, at
Nordby Sogn havde saa gode Veje øg velholdte Gader.
Og saa var han virksom for Skolevæsenets Fremme og
Tik 1839 oprettet et Andenlærerembede. Men han var i
Modsætning til Faderen meget lidt frisindet i Politik.
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Ogsaa efter sin Forflyttelse til Skævinge blev han
ved at interessere sig for sin Fødeø og skrev Artikler i
»Samsø Avis« om Havnesagen og om det fordelagtige i
Anskaffelsen af Ayrshire Køer, om Inddæmningen af
Fjorden ved Stauns o. s. v.
Derimod satte hans Forkyndelse ingen Spor i Sognet.
Mindre gode Forhold i Hjemmet nævnes som hindrende
for hans præstelige Virksomhed.
De gudelige Forsamlinger.

Paa den Tid, da Guds Ord var blevet dyrt i Landet,
da Rationalismen eller den gamle, stive Rettroenhed
(Ortodoksi) var herskende, og der fra Kirkens Mænd kun
var lidet eller intet at hente, der kunde bringe Liv og
Røre, kom der Bevægelse fra Folket selv, fra enkelte
Mænd, der ad andre Veje var vækkede af Dvale, og som,
saa godt de kunde, forsøgte at vække andre. Det var
jævne, enfoldige Lægmænd, som ved deres kristelige Vid
nesbyrd i Ord som i Gerning søgte at raade Bod paa den
herskende Sløvhed og Vantro. Fra de smaa Stuer, fra de
stille Hjem bredte Bevægelsen sig, og det var, som om der
ventedes derpaa, for at Folket kunde ryste Søvnen af sig.
Flere af Lederne, ivrige og nidkære, rejste langt omkring,
skønt det paa den Tid var besværligt at rejse, da Sam
færdselsmidlerne kun var ringe. Det gjaldt ikke mindst
Samsø, der laa langt af Led.
Medens Bevægelsen andre Steder tog sin Begyndelse
i Tyverne, tog det Tid, inden den naaede Samsø. Først i
Fyrrerne mærker man den her. For Sydsamsøs Vedkom
mende maa den udledes fra den vestsjællandske Vækkelse,
der tog sin Begyndelse 1829, for Nordlandets Vedkom
mende viser Sporene tilbage til den lammerske Vækkelse
i Norge, og dermed gik det saaledes til:
Skipper Peter Degn af Nordby var Fører af
Købmand Gyllings Jagt og sejlede med den paa Norge,
væsentlig med Korn. Med ham fulgte hans Søskendebarn.
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JørgenDegn. De var begge unge Mænd op i Tyverne.
Paa deres Norgesrejser kunde de ofte ligge 3—4 Uger ad
Gangen i Skien eller Langesund. I Skien fandt de ind til
en gammel Kaptajn, Anders Jakobsen og en Toldassistent
Ditlevsen, der hjalp dem til Rette i aandelig Henseende.
Der var kommet en Uro over dem, rejst Spørgsmaal i
dem, som de ikke selv kunde magte, og hjemme fandt de
ikke tilstrækkelig Hjælp.
De to Nordmænd fik dem i Kirke hos deres egen
Præst, den bekendte Vækkelsesprædikant Lammers.
Denne mærkelige Mand, der vakte saa stærkt Røre i
Norge, stod som Fører for en nærmest herrnhuttisk
Aandsretning. Alt som Student var han blevet paavirket
af Broder samfundets Forstander Niels Johannes Holm,
en udmærket kristelig Personlighed, Forfatter til Salmen
»Hvor salig er den lille Flok«.
Som Præst i Trondhjem sluttede Lammers sig derfor
nær til den herrnhuttisksindede Biskop Bugge, hvis Hustru
især fik en dyb Indvirkning paa ham. Vel brød han siden
— som Præst i Bamle og Langesund — en Tid med Pie
tismen, men førtes tilbage dertil, efter at han paa en
Udenlandsrejse, hvor han bl. a. kom i Forbindelse med
den kendte Vækkelsesprædikant Johan Gossner i Berlin.
Efter sin Hjemkomst blev han Præst i Skien og vakte
ved sine mægtige Bodsprædikener en stor Bevægelse i
Skien og Omegn.
Han var en høj, statelig Skikkelse, myndig i sin Op
træden med en kraftig, klangfuld Stemme og var i Besid
delse af en henrivende Veltalenhed, hertil kom et rigt
Fond af Hjertevarme.
Det var denne Præst, Ibsen har haft for Øje, da han
skrev sin »Brand«.
Nu kom altsaa de to Nordbyskippere ind under denne
vældige Forkyndelse, og den slog ned i dem. Som de selv
blev grebet af Ordet om Synd og Naade, begyndte de, saa
godt de kunde, at vidne derom hjemme i Fødebyen. Der
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sad de hidtil stille for sig selv, de enkelte, i hvem der rørte
sig lidt mere end Dagen og Vejen; de fandt ikke nok i
Kirken, og uden for denne mærkedes intet til Opbyggelse
eller Oplivelse. Nu begyndte Peder og Jørgen Degn at
samle dem til Smaamøder — gudelige Forsamlinger —
hvor de opbyggede hinanden ved Samtaler, Bibellæsning
og Oplæsning af gudelige Smaaskrifter. Det begyndte alt
sammen saa smaat; der mødte til at begyndte med Jørgen
Clemmensen, Jørgen Tunbo, Mikkel Ibsen, Niels Mathie
sen, Rasmus Pedersen og enkelte andre. Rasmus Peder
sen var Gaardmand, han ejede enkelte Bøger, deriblandt
Dr. Jersins »Den sande Livsens Vej« og »Troens Kamp
og Seir«, en Bog, som Rasmus Pedersen maa have sat
megen Pris paa, eftersom han foran i Bogen har skrevet:
Dig Jesus jeg mig giver
med Hjerte, Mund og Aand,
jeg det selv underskriver
og det med egen Haand.
Rasmus Pedersen.

Gud unde mig den Bog at læse og forstaa
at jeg et Guds Barn blive maa.
O, Gud det give
vi efter dine Bud
kunde os saa skikke tilsammen,
at vi med dig
evindelig
i Himmerig
kunde leve i Salighed. Amen.

Om Niels Mathiesen, der ogsaa var Gaardmand, for
tælles, at han var »fremtalende« og var ikke bange for at
gaa til Pastor Heegaard eller senere til Pastor Kröyer og
sige sin Mening, naar han ikke var tilfreds med deres Præ
diken. Han og hans Hustru var ikke bange i Tordenvejr,
»for saa sang de«. De holdt i det hele meget af Sang. Man
kunde, naar man om Aftenen gik forbi, høre dem ligge og
synge Salmer i Sengen. Kom der Venner af Samfundet til
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Byen fra Sydsamsø eller andre Egne af Landet, boede de
gerne hos Niels Mathiesen. Der kom Glarmester og Maler
Hegewald og Søren Holm fra Brundby, lille Per Just fra
Ørby og den gamle »Gartnerer« fra Besser, saa en Skræd
der Hjort fra København, en Kolportør, der solgte gude
lige Bøger og den blinde Jens Dyrholm, Fotograf Leidersdorf og flere.
Naar Peder og Jørgen Degn til daglig kom sammen,
talte de først om deres Sejltur og Vejr og Vind, men efter
haanden gled Samtalen ind paa det kristelige, mens de gik
frem og tilbage paa Gulvet som deres Skik var.
Jørgen Degn havde som ganske ung sejlet »paa Var
men«, hvad der i Nordby blev til, at han havde sejlet med
Negerslaver til Amerika, og til Straf derfor var det, at
han i otte Aar maatte henligge syg og svækket. En natur
ligere Forklaring af Sygdommen er, at han en Gang havde
haft »Gul Feber«, og man havde da givet ham en fejl
Medicin og som Modgift, da man opdagede Fejltagelsen,
én Pot Olie. Under denne Sygdom skrev han i sit sidste
Leveaar 1868 et lille Skrift paa 24 Sider i Oktav trykt i
Skien »Sjælens Kamp og Strid for det evige Liv, skrevet
af et aldrende Skolebarn, der i mange Aar har været i
Herrens Tjeneste«.
Som Tekst brugte han Johs. Aabenb. 3, 14 til Enden.
Der er en Del heri, der minder om Bunyans »Pilgrims
vandring«, som Jørgen Degn var fortrolig med. Han
skildrede Striden mellem de to stærke Fyrster om Menne
skesjælen »Frelseren vil gerne have den til sin Ejendom,
Verdens Fyrste siger, den er hans. Frelseren er den
stærkeste, men han vil kun have den gode, frie Vilje, han
tvinger ingen, han vil kun have frivillige Folk. Uden nogen
bliver født paany af Vand og Aand, kan han ikke se Guds
Rige. Den Mand, Jesus taler saaledes til, var en Lærer i Is
rael og kunde ikke forstaa det. Ja, sørgeligt er det, naar vi
ser hen til Lærerne i Almindelighed, med Undtagelse af
nogle faa: de har megen Kundskab, men Livet i Kristus
l'RA HOLBÆK AMT
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har de ikke, og hvorledes
kan en blind lede en blind,
de vil begge falde i Graven«.
Til sidst vender han
sig imod sine Bysbørn og
siger :
„Læs Fortællingen om den
rige Mand og Lazarus, saa
siger du maaske: Jeg har in
tet Purpur at klæde mig i, og
mit Linned er ikke fint. Ja,
men maaske klæder du dig i
Hovmod og Herskersyge, som
er langt værre. — Du siger:
Jeg lever hverken i Herlighed
eller i Glæde. — Da siger jeg:
Viljen er kanske god nok
dertil, men Omstændighederne
kan nok holde lidt tilbage. Jeg
ved, hvordan det gaar i AlJørgen Degn.
mindelighed, og det er en
Sandhed, hvorledes der (her
i Nordby) bliver gjort Besøg og taget mod Besøg hele Aaret igen
nem, men værst er det her med de mange Julegilder og Gæstebud;
der leves med den rige Mand i Fylderi og Drukkenskab, og Gæ
sterne kan i et saadant Selskab glæde sig til langt ud paa Natten
med at spise, drikke, spille Kort, bruge letfærdig og raadden Tale,
for at de kan le og være glade. Er dette at komme sammen for
at ære, love og prise den Herre Jesus Kristus, som kom til
Verden for at være dens Frelser?“

Ved Beåøg (»Besegels« svarer til Gæstebud) var
Gæsternes Antal ikke mange, men netop derfor blev »Besegelserne« des hyppigere.
Han ivrer mod den almindelige Skik, at Gaardmændene lod Husmændene arbejde for sig de 6 Dage og derfor
maatte arbejde for sig selv om Søndagene, det er at
»stjæle Herrens Dag fra dem«.
Om Præsterne siger han, at de har »ladet Saltet miste
sin Kraft« og taler for Gunst og Gave for at behage Ver-
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dens Børn. Han slutter med at sige : »Du, som læser dette,
for dig har jeg bedet, at Gud vil lade dit Livstræ staa
ogsaa i dette Aar, indtil jeg ved disse alvorlige Ord og
Paamindelser har faaet gravet og gødet, at det maa bære
Omvendelsens gode Frugter«.
I Vinteren 1872 sejlede Peder Degn med sin ældste
Søn, Peter, der var gift, og sin Svigersøn, Peter Mikkelsen,
hjem fra Norge med Jagten »De otte Søskende«, der til
hørte Købmand Gylling. De naaede aldrig hjem, og der
hørtes intet om dem eller Skibet.
De tre Enker gik daglig til Stranden og sad paa Klin
ten spejdende efter »De otte Søskende«, men Tiden gik,
og Haabet om atter at gense de kære svandt mer og mer.
Skipper Degns Hustru holdt ved Haabet i det længste,
men da det endelig saa godt som brast for hende, var det
hendes Bøn til Gud, at hun maatte faa at vide, hvor hen
des kære var blevet af, dersom de var forliste.
Foruden Peter havde Skipper Degn endnu to Sønner,
Søren Peter og Julian, der begge var Sømænd. Søren
Peter sejlede med eget Fartøj. Det er ham, der fortæller
følgende mærkelige Omstændigheder ved hans Faders
Forlis :
„Jeg sejlede rundt til forskellige Kystbyer med Kartofler. Saa
kom jeg en Aften ved Sommertid 1873 til Kerteminde og gaar i
Land for at høre, hvordan Prisen staar paa Kartofler. Jeg gaar
ind til en Gæstgiver, jeg kendte, og fik en Kop Kaffe. Gæstgive
ren hilser „God Aften, Skipper Degn!“ Saa sidder der en af Byens
Skippere derinde, han havde en Kvase og sejlede paa Anholt; da
han hørte mit Navn, siger han: „Degn — det er vel ikke en Søn
af gamle Skipper Degn fra Samsø?“ Jo, det var det da, og vi
kom til at tale om Far, som vi ikke vidste noget om, hvordan
det var gaaet ham, om han var forlist eller ej. „Jo“, siger den
fremmede Skipper, „da kan jeg give Dem Besked, for jeg har talt
med Fyrmesteren paa Anholt, og han fortalte, at han sidste Vin
ter i Kikkert imellem Snebygerne havde opdaget en Jagt, som
var temmelig nær Land, men saa kom der en Tykning, og da
den lettede, var Jagten forsvundet, det var paa Sydspidsen ved
Fyrskibet Knoben. Fyrmesteren fortalte, at Jagten lignede „De

152 A. GOMMESEN, BERTEL MADSEN, BENT RASMUSSEN
otte Søskende“, som han godt kendte. Der stod tre Mand fastsurred-e forude, de rørte sig ikke; de var vel stivfrosne, for det var
haard Frost“.
Mere vidste han ikke, men det kunde jo godt passe, og jeg
tvivlede ikke herom.
Da jeg kom hjem, fortalte jeg min Hustru det, og vi gik
samme Aften til Mor. Der sad de tre Enker sammen, som de saa
tit, ja næsten hver Dag gjorde. Jeg nænnede ikke lige straks at
sige noget til dem, det kneb for mig at berøve dem det sidste Haab.
Men saa kom det saa underligt altsammen, da jeg sagde: „Ja,
Mor, du har vel ikke hørt noget, mens jeg har været borte?“
„Jo, Søren Peter, det har jeg, nu ved jeg, at „De otte Søsken
de“ er forlist paa Anholt“. Og saa græd alle de tre Enker.
„Ja, hvor ved du nu det fra?“ spørger jeg undrende.
„Jo, Far har fortalt mig det i en Drøm. Jeg laa og sov, og
saa hørte jeg nogen komme, og jeg spurgte: Er det dig, Julian?
Jeg troede, det var din Broder. Men det var Fars Røst, der sva
rede: „Nej, det er mig“. — „Men, Peter, hvor kommer du fra, og
hvorledes er det gaaet til?“ — „Jo“, sagde han, „vi var kommet
Skagen ind, men saa blev Peter og jeg enige om at holde Sundet
ind, og det gjorde vi, men vi strandede paa Anholt“. Dermed var
Drømmen forbi. Nu ved jeg, at Vorherre har hørt min Bøn. Gud
ske Lov, selv om mit Haab er bristet“.
Jeg blev underlig ved det og fortalte nu, hvad jeg vidste. Det
var før, jeg havde faaet noget at vide, at hun havde haft sin Drøm,
og det slog mig saa underligt, hvordan det passede sammen. Det
var mærkeligt, men sandt er det!“

Den lille Flok i Nordby levede roligt, der var ingen
Forfølgelse af nogen Art mod dem, de blev kaldt »de Hel
lige« for Spot, men det tog de sig ikke af. Deres Tal var
aldrig stort og sjældent kom der fremmede Talere til dem.
De maatte klare sig selv, indtil de i F r. Jacobsen, der
blev Sognepræst i Nordby 1851, fik en Præst, der forstod
dem og hvis Virksomhed kendes i Nordby endnu.
Frantz Vogelius Steenstrup Jacobsen
stammer fra en gammel Præstesiægt paa mødrene Side.
Den begynder med Præsten Mikkel Christensen, der var
Præst i Ugilt og Taars fra 1639—62. Hans Søn, Frantz
Mikkelsen, Præst i Aasted, antog Familienavnet Vogelius,
en Latinisering af Bynavnet Ugilt. Dennes Søn, Michael
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Frantzen Vogelius, Præst i Ødis, giftede sig med en Dat
ter af sin Formand i Embedet, der havde taget Navnet
Steenstrup efter Byen Stenstrup, og nu kædedes Vogelius
og Steenstrup sammen. En af Slægten, Proprietær Frantz
Vogelius Steenstrup til Nandrup paa Mors, gift med
Maren Kirstine Balleby, havde en Datter Mette Marie
Steenstrup, f. 1781, der blev gift med Jens Jacobsen,
f. 1779 i Vesterbølle og som var Apoteker i Nykøbing paa
Mors. Han var Broder til Brygger J. C. Jacobsens Fader,
Christen Jacobsen. Den 12. Juli 1810 fødtes Sønnen, der
døbtes næste Dag og fik Navnet Frantz Vogelius Steen
strup Jacobsen.
Frantz Jacobsen nød som Barn den Lykke at faa sin
første Undervisning af den senere saa bekendte Skole
mand, Børnehjemssagens Fader Anders Stephansen, der
blev hans faderlige Ven.
Stephansen flyttede 1820 til Aalborg, hvor han blev
gift med Dorthea Svenningsen, en aandfuld og begavet
Kvinde, der i Forbindelse med sin Mands Skole oprettede
en Pigeskole. Begge Skoler nød stor og fortjent Anseelse.
Stephansens var meget for de unge, de havde med at
gøre; de søgte til ham i Hjemmet, hvor hans vækkende,
livfulde Maade at tale med dem gjorde det til en Lyst at
komme. Og det var ikke blot hans egne Elever, ogsaa
Katedralskolens Disciple søgte ham.
Dette var Tilfældet med Frantz Jacobsen og hans
Fætter, den senere saa bekendte Naturforsker Japetus
Steenstrup, der mange Aar senere udtalte: »Det var
egentlig Stephansen, der aabnede mine Øjne for Naturen«.
Stephansen var ikke just Naturforsker, snarere Natur
elsker. En »naturkyndig« har man kaldt ham, der aldrig
kom ind i Systemet.
Her fik Jacobsen ogsaa Stødet til sin Kærlighed til
Naturen, der bragte ham til at kaste sig over Naturforsk
ningen. Men det skyldes maaske ogsaa Stephansens Ind
flydelse, at Naturstudiet ikke blev hans eneste Interesse.
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I Stephansens Hus fandt han ikke blot et Hjem, hvor
Kunst, Poesi og Inderlighed lyste ham i Møde, men ogsaa
et alvorligt kristeligt Hjem; uden at høre til noget be
stemt kirkeligt Parti sluttede Stephansen sig nærmest til
Lægmandsopvækkelsen, »de gudelige Forsamlingsfolk«.
Hvorom alting er, det blev Teologien, Frantz Jacob
sen bestemte sig for; men han maatte en Tid opgive alle
Studier paa Grund af Pengemangel.
Da han uden Understøttelse ikke kunde opholde sig
i København, søgte han en Huslærerplads og kom i 1831
til Skovlyst hos daværende Kaptejn, senere Oberst og
Kommandant i Nyborg, E. Meyer. Denne Plads ombyttede
han Aaret efter med en anden hos Major Drecheel i Hørs
holm, hvor han blev til 1834, da han atter tog til Køben
havn for at fortsætte sine teologiske Studier.
Han fik nu Walkendorf Kollegium, og en Del kendte
Mænd hjalp ham, og da han tillige blev Lærer i Natur
historie ved Borgerdydskolen, var hans økonomiske Eksi
stens nogenlunde betrygget. Endnu bedre blev det, da han
ogsaa blev Lærer i Efterslægtselskabets Skole og det
Westen’ske Institut og tillige fik en Understøttelse af
Kronprinsen.
1838 tog han endelig sin teologiske Embedseksamen
med Laud. Samme Aar blev han Vikar ved Metropolitanskolen for en Broder til A. S. og H. C. Ørsted.
1843 blev han Lærer ved Sorø Akademis Skole. Ved
Sorø Akademi var den akademiske Læreanstalt blevet ud
skilt fra Opdragelsesanstalten og Skolen, og det var ved
den sidste, Jacobsen ansattes som Adjunkt (Lærerne ved
den akademiske Afdeling kaldtes Lektorer).
I Maj 1844 blev Frantz Jacobsen gift med Louise Ca
roline Kierkegaard, hvis Fader, Klædehandler Anders An
dersen Kierkegaard var Fætter til Søren og Peter Chr.
Kierkegaards Fader.
1847 overdrog Direktøren ham at holde Forelæsninger
over Zoologi og Fysiologi paa den akademiske Afdeling.
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Ligeledes at ordne og have Opsynet med den naturhisto
riske Samling paa Akademiet.
At han her var den rette Mand paa rette Sted, viser
Samlingens Forøgelse fra 221 Nr. til over 4000 ved hans
Bortrejse.
Han har i Akademiets Aarsberetning 1850 meddelt
»Nogle Bidrag til Kundskaben om Insektfaunaen omkring
Sorø«.
I et Par Aar har han haft sin Fætter, Japetus Steenstrup, som Medlærer, af andre kendte Mænd var H. H. Lefolii, senere Rektor i Viborg, og Biskop Svane, samme
steds, de mest bekendte.
Til Jacobsens Omgangskreds hørte hans Hustrus
Næstsøskendebarn, P. Chr. Kierkegaard, der var Præst i
Pedersborg fra 1842—57, og Ferdinand Fenger, Præst i
Lynge-Braaby 1833—54. Disse to udmærkede Præster
havde ofte Besøg af de mange soranske Lærere baade i
Kirke og i Hjem. Ogsaa Digteren Ingemann var af Jacob
sens kære Omgangsfæller. Jacobsens Hustru mødtes med
Fru Ingemann i Interessen for Malerkunst, hun malede
Blomster, og ragede i kunstnerisk Henseende langt over
Fru Ingemann.
Jacobsen deltog i de skandinaviske Naturforskeres
Møde 1847, hvor han under Forhandlingerne gav Medde
lelse om nogle Billearter. Fra Tid til anden skrev han
flere naturhistoriske Afhandlinger, medens et større Værk,
en Lærebog i Fysiologi og den komparative Anatomi kun
foreligger i Haandskrift, men brugtes ved hans Under
visning paa Akademiet.
Skønt Sorøtiden var en rig og lykkelig Tid for Ja
cobsen, tilfredsstillede den ham dog ikke helt. Han be
gyndte at længes efter præstelig Virksomhed.
Man ved ikke noget om hans aandelige Udvikling ind
til da, men P. Chr. Kierkegaard og Fengers Vidnesbyrd
har vel nok haft nogen Betydning for ham. Det er ogsaa
rimeligt, at han er paavirket af Søren Kirkegaards For
fatterskab, som netop i 1847—51 var i rig Udfoldelse.
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»Opbyggelige Taler i forskjellig Aand«, »Kjærlighedens Gjeminger«, »Kristelige Taler« og »Indøvelse i
Kristendom« o. fl.
Den 20. September 1851 blev Jacobsen kaldet til
Sognepræst i Nordby. Han var da 41 Aar. Det var en
Virksomhed vidt forskellig fra hans hidtidige og under
Forhold, der var vidt forskellige fra de, han og hans Hu
stru kendte ikke til Landbrug eller Landbohusholdning, og
kun lidet udviklet i aandelig Henseende — en ren Mod
sætning til Sorølivet med de mange højtdannede og aande
lig interesserede Mænd, han hidtil havde færdedes iblandt.
Præstegaarden var stor, men Jacobsen og hans Hu
stru kendte ikke til Landbrug eller Landbohusholdning, og
de overlod derfor klogelig Gaardens Drift til Avlskarlen
og Husets Styrelse til en tro Pige, der var fulgt med fra
Sorø og hed Louise. Hun blev siden gift med Avlskarlen,
og begge regnedes til Familien. Jacobsens havde ingen
Børn, men tog senere Avlskarlens Søn til sig som deres
egen og adopterede ham.
Jacobsen var jo Naturforsker, og der fortælles, at han
engang forsøgte at gøre sin Viden nyttig for Landbruget
ved at indføre en fremmed Græsart, der imidlertid viste
sig at være et slemt Ugræs, som det har været meget
vanskeligt at faa udryddet igen. Men det var jo heller
ikke for at forbedre Landbruget, han var kommet til
Nordby, det havde hans Formand, Stephan Heegaard,
gjort, godt nok. Der var andre Marker, Fr. Jacobsen skulde
dyrke, og som han forstod sig paa.
Det mærkedes snart, at det var en »faale willele«
Præst, de havde faaet. Det var ikke Nysgerrigheden, der
drev dem til Kirke hver Prædikesøndag, heller ikke Sæd
vane og Skik, nej, man havde mærket, at her var en For
kyndelse, et Vidnesbyrd klart og ærligt om Vejen til Frelse
i Jesu Kristus.
Det faldt dog »den lille Flok«, der før er omtalt, lidt
fornemt : de fandt, han var for lunken, set fra deres »lam-
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merske« Stade. Paa den anden Side var han, der var Mod
stander af Partivæsen og ængstelig for, at de skulde være
sekteriske.
Han havde ogsaa vakt deres Mishag ved engang ved
et Bryllup at deltage i en Dans, som han for Resten ikke
slap bedre fra, end at hans Kone sagde: »Den kunde du
ikke, Jacobsen«.
I Begyndelsen havde han Sammenstød med nogle af
de mest fremsagte Peter og Jørgen Degn samt Niels Ma
thiesen; men det varede ikke længe, inden de fandt hin
anden, og snart vandt han deres Hjerte. »Da vi havde
faaet ham over paa vor Side«, sagde de, »saa tog han
fat for Alvor«.
Nu blev der holdt Møder i Nordby hver Søndag, Man
dag og Tirsdag og i Maarup hver Onsdag, og nu fandt
Folk ikke, der var noget »aparte« ved dem, da Præsten
ledede dem, saa der var gerne fuldt Hus. Møderne om
Søndagen holdtes i Skolen, de andre omkring i Hjemmene.
Folk mødte med deres Tællelys, der tændtes under
Salmesangen, men slukkedes mens Præsten talte, af
Sparsommelighed. Jacobsen ledede selv Sangen med sin
smukke Stemme. Man sang efter »Pilgrimsharpen«, og da
Roskilde Konvents Salmebog udkom, efter den. Havde
Jacobsen fundet en eller anden Salme et Sted, særlig af
Grundtvigs, skønt han ikke var Grundtvigianer, var det
ham en Glæde at lære dem den.
Særlig Glans stod der om hans Juleaftens- og Nytaarsaftenmøder i Skolen. Da var der altid stuvet tæt med
Mennesker i den lavloftede Skole, hvor Sangens Kraft
mindede om de rørte Hjerter. Da var Julen indviet, og
med Ønsket om en glædelig Jul gik man hjem til den
udvortes tarvelige Julefest uden Juletræ eller Julegaver.
Da »Foreningen til gudelige Smaaskrifters Udbredel
se« blev stiftet 1857, fik Jacobsen mange Folk til at holde
disse Hefter; det havde noget at sige i de Dage, da Bøger
var meget sjældne.
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Ogsaa fremmede Talere kom til Møderne, blandt disse
satte Jacobsen især Pris paa den blinde Jens Dyrholm.
Som Regel kom han een Gang om Aaret, og Folk holdt
meget af hans jævne, noget langtrukne men barnlige For
kyndelse.
I sin Helhed maa det siges, at de gudelige Forsam
linger bidrog meget til at vække og nære det kristelige
Liv i Menigheden, Samfundsfølelsen styrkedes. Folk og
Præst kom hinanden nærmere, der knyttedes Baand imel
lem dem til fælles Glæde. Det er ikke underligt, at den
Tid endnu staar for Nordbyerne som en skøn Tid. Den
var tillige saa jævn og sund, fri for Snæversynethed,
Sværmeri og Dømmesyge.
Forsamlingsfolkene blev, selv om deres Antal tog til,
altid ved at være »den lille Flok«, og selv om Kirkegæn
gerne udgjorde en større, saa var der dog altid nok af
Sløvhed og Ligegladhed til, at en nidkær Arbejder som
Jacobsen maatte føle det tungt, hvad der kommer frem
i hans Prædiken paa 3. Søndag i Advent 1860, hvor han
særlig taler om Anfægtelserne, og bekender, at ogsaa til
ham kommer Tvivlens Timer, da han maa sukke: »Herre,
hvor længe bier du? Skal de Ord, jeg taler, være som
Røsten i Ørkenen? Ak, kommer din Time ikke snart for
de Sjæle, du betroede mig?«
I en Prædiken til 23. S. e. Trin, med Teksten »Giv
Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er«,
dvæler han især ved Fædrelandskærligheden og lægger
indtrængende sine Tilhørere paa Sinde, at en ret Kristen
maa elske sit Land, sit Folk og Modersmaal; det er en
Kærlighed, Gud har nedlagt i vore Hjerter, og den maa
afføde Kærlighedsgerninger mod Folk og Land. Det gæl
der ikke »store og berømmelige Heltegerninger«, men at
enhver er tro i sit Kald og Arbejde ; Fædrelandet maa ikke
savne selv den ringeste Tjeneste.
Det laa ellers ikke for Pietisterne, til hvilke Jacobsen
nærmest maa regnes, at fremhæve dette; det var dem for
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jordisk og uforligeligt med at søge »det ene fornødne«.
Men det viser, hvor sundt og friskt han saa paa Livet.
Jacobsen elskede Salmesang. Han brugte altid det
gamle Credo: »Aleneste Gud i Himmerig« saaledes, at han
for Alteret indledede med at synge de to første Linier,
hvorefter Menigheden istemte Salmen. Det siges, at Me
nigheden endnu mindes dette med en længselblandet Ve
mod. Første Paaskedag plejede han fra Prædikestolen at
synge en Paaskesalme, ligesom han tit indledede sin Præ
diken med at læse et Salmevers.
Konfirmanderne maatte ofte skrive Salmer af, som
ikke stod i Konventssalmebogen, saasom »Herren han har
besøgt sit Folk«, »Sov sødt, Barnlille«. Den sidste Gang,
de var til Konfirmationsforberedelse, tog han dem ind til
sig enkeltvis og talte med dem og formanede dem, saa
Taareme stod baade ham og Barnet i Øjnene.
Alvorlig var han, men han kunde smile saa kønt, saa
Børnene holdt af ham, skønt han forlangte meget af dem.
Ogsaa i Skolen kom han jævnlig og hørte paa Under
visningen og saa Børnenes Arbejder efter.
Jacobsen var en høj, statelig Skikkelse, der i mange
Aar færdedes i en lyseblaa Kappe; det sagdes, at det var
selveste General Ryes Officerskappe. Det hed sig, at han
var meget fattig, da han kom til Nordby; men med Tiden
blev han en velstaaende Mand.
Hans Adoptivsøn blev opdraget »strengt«, d. v. s. han
blev holdt til Orden og Arbejde, men Prygl brugte han
ikke som Opdragelsesmiddel.
Han var en flink Tegner, der paa Vægtavlen tegnede
bibelhistoriske Kort. Klokketaamet i Nordby skyldes en
Tegning af ham. Før fandtes kim et Træstillads, hvori
Klokken hang.
Hans Bibliotek og naturhistoriske Samling bar Vid
nesbyrd om, at han ikke forsagede sine naturhistoriske
Interesser. Han kunde ogsaa af og til ved en Sammen
komst forbavse Nordbyeme med et eller andet fysisk
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Eksperiment. Men naar han med sine Fingre fangede Snæler (Firben), saa forfærdede han nærmest de indfødte, der
holdt den Slags Skabninger for at være giftige.
Han var god mod de fattige, og som Formand for
»de fattiges Kasse«, hvilket den Gang altid var Præsten,
sørgede han saa vel for de fattige, at Nordby Sogn ingen
havde paa Sognet. »Vi maa hjælpe i Tide«, sagde han,
»saa ingen kommer saa langt ned, at de skal søge Sogne
kassen«.
Det kom ham ogsaa til Gode, at han fra sine Drengeaar havde færdedes i Faderens Apotek. Han havde altid
et Medicinskab med brugelige Medikamenter, som han lod
Folk faa. Der var jo langt til Apoteket i Tranebjærg.
Madam Jacobsen var svagelig og sad mest og spandt
Hør om Vinteren. Om Sommeren gik hun og syslede med
sine Blomster. »De holder nu for meget af Blomster«,
sagde en Mand til hende. »De skulde hellere dyrke nogle
Nytteplanter, men De synes kun om det, der fryder Øjet«.
»Og De synes kun om det, der fryder Ganen«, svarede hun.
Jacobsen var Højremand og arbejdede ivrigt for
Etatsraad Skibsted mod Rejnhold Jensen, hvem Præsterne
i det hele var slem ved, som han ved dem. Jacobsen del
tog i et Vælgermøde i Onsbjerg, men fik en saadan Med
fart, at han lovede sig selv aldrig mere at tage Del i
Vælgermøder. Han var Medlem af »Augustforeningen«, en
reaktionær Helstatsforening, der var dannet som Modvægt
mod »Martsforeningen«, som nærmest var nationalliberal.
Augustforeningens Formaal var nærmest at bevare For
bindelsen mellem Danmark og alle tre Hertugdømmer,
medens Martsforeningen vilde »Danmark til Ejderen«.
Skønt Jacobsen næppe havde to Meningsfæller i Sog
net, maa det dog siges til alle Parters Ære, at det ikke
gjorde noget Skaar i det gode Forhold mellem Præst og
Menighed. 1862 blev Jacobsen udnævnt til Provst for
Samsø-Tunø Provsti, og i Aaret 1867 forflyttedes han til
Besser.
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Provsterne paa Samsø boede oprindelig paa Bisgaard,
en anseelig Gaard med 34 Td. Hartkorn og 14 Mensalgaarde. Men Sophie Amalie Moth, Danneskioldernes Stam
moder, fik imidlertid sit Søskendebarn, Provst Peder Niel
sen Krog, til at bortbytte Bisgaard med to Gaarde i Bes
ser, der sammenlagdes til en Provstegaard og to Gaarde
i Ågerup, mod at der lovedes ham Trondhjems Bispestol.
Han blev Biskop i Trondhjem 1688.
Han er sørgelig berømt for sit Forhold til den fangne
Griffenfeld paa Munkholm, hvem han fratog Bøger og
Skrivematerialer.
Besser Sognekald, hvortil Onsbjerg hørte indtil 1867,
var det største paa Øen. Jacobsens Formand var Christian
Ditlev Fasting. Han var Provst fra 1835—67. Hans Virk
somhed satte kun ringe Spor. Han var en god Selskabs
mand, en ivrig L’hombrespiller og noget heftig, men ellers
godgørende.
Jacobsen satte ham et smukt Minde i sin Ligtale over
ham i Besser Kirke 13. Februar 1867. Han talte over Or
dene: »Det er bedre at gaa til Sørgehus end til Gæstebud«.
Han skildrede Fasting som en Mand, der satte Ærlighed
og Sanddruhed over alt. Saa meget er sandt, at i hans
Sjæl var det aandelige Liv blevet tændt, selv om det ikke
var almindelig kendt.
Provst Jacobsen fik ikke nogen lang Virksomhed i
Besser, men den satte dog dybe Spor. Han døde allerede
1870. Hans Enke overlevede ham længe.

Syd-Samsø.
Forskellen mellem Nord- og Sydsamsinger har Folkeviddet udtrykt saaledes: »Hærap aa dæ neje«. Det er jysk
i fynsk Dragt, blødt og barnligt, indsmigrende som Land
skabet. Nordbyerne siger: »Hier op aa di niæ«, rivende
paa R’et, haardt og stridt som de stenede Bakker derude.
Naar Samsingerne fik Udvé og Rejselyst, tog Nord
byerne til Søs, og slog de sig ned noget Steds, skulde det
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helst være i Amerika, mindre kunde ikke gøre det. Sydsamsingerne kunde ogsaa nok bosætte sig andet Steds,
men helst inden for Landets Grænser.
Der har ogsaa altid været mere levende Forbindelse
mellem Sydsamsø, Fyn og Sjælland, end Nordbyerne har
haft, de har altid holdt sig til Jylland. Indvandringen til
Samsø har ogsaa rettet sig efter dette Forhold. Dette har
givet Sydsamsingerne et Forspring for Nordbyerne i
aandelig Henseende.
I vore Dage er med den mere lette Forbindelse mel
lem Landene denne Forskel ved at udviskes.
Provst Carl Gustav Flemmer i Besser holdt
den 11. November 1810 Visitats i Tranebjerg Kirke. Aarhusbispen kom under Krigen 1807—14 ikke til Samsø.
Den gamle Præst i Tranebjerg Johan Frederik Henckel
faar af den unge ivrige Provst følgende Vidnesbyrd: »Vel
har Krigen her, som overalt paa Samsø, haft den sørge
lige Følge, at det unge vaabendygtige Mandskab ikke fin
des i Kirkerne, dog var her en god Forsamling, mest af
Kvindekønnet, nærværende. Prædikenen om Forældres og
foresattes Pligter i Henseende til de unges kristelige Dan
nelse, var ikke alene vel gennemtænkt og tydeligt frem
sat Foredrag, men og et Ord talt i rette Tid. Med sand
Glæde overhørtes Ungdommen; de svarede med Forstand,
adskillige udmærkede sig, nogle endog til Beundring. At
dette er en Frugt af den gode Lærers Undervisningsmaade, tilstaar jeg med broderlig Glæde og Agtelse«.
Man lægge Mærke til, at her og i sine andre Visitatsbemærkninger kaldes Præsten »Lærer« og hans Prædiken
»Foredrag«1).
Det havde han ikke efter fremmede, det er som taget
ud af Rationalisten Chr. Bastholms Forslag fra 1794 om
at bruge Navnet »Religionslærer« eller endnu bedre
»Folkelærer« i Stedet for Præst; thi dette Ord har en
i) Mart. Kristensen „Samsø Skolevæsen“ i Historisk Sam
funds Aarbog for Aarhus Stift 1916.
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skøn Betydning og betegner »en Mand, hvis Bestemmelse
det er at udbrede baade religiøse og i det menneskelige
Liv almennyttige Kundskaber blandt sine Medmenne
sker, hvorved de dannes til dydige Kristne, nyttige Bor
gere og følgelig til nyttige Mennesker«. Han foreslaar
derfor det danske Kancelli ikke at opsætte med at ud
slette Ordet Præst af alle Kaldsbreve1 ).
Flemmer var tidligt kommet i Forbindelse med Greve
C. C. S. Danneskiold-Samsø, der kaldte ham til hans to
første Embeder Vester Egede og Ulse. Naar han nu efter
i 10 Aar at have virket i Grevens Nærhed i 1807 blev kal
det til Samsø, var det forbundet med det Ønske fra Gre
vens Side, at et bedre Skolevæsen maatte indføres paa
Øen. Han kendte Flemmer som den rette Mand til at føre
dette ud i Livet.
Det saa ret bedrøveligt ud med Skolevæsenet paa
Samsø i den Tid2), Lærerne var uduelige, Skolerne med
Undtagelse af de 5 af Grev Chr. Danneskiold funderede i
maadelig Stand. Lønningerne var naturligvis ogsaa smaa.
Det var Bønderne selv, der havde bygget Skolerne og løn
net Skoleholderne. 1703 skødede Gaardmand og Skipper
Jørgen Holm i Alstrup med sin kære Hustrus Minde og
Samtykke »Gud til Ære og Ungdommen til Nytte og For
fremmelse og andre Godtfolk efter Belejlighed til Godheds og Gavmildheds Eksempel« et Hus i Toftebjerg til
en Skole for »Besser og Onsbjerg Sognes Ungdom, som
ville gaa i Skole«.
Nogen Trang til Kundskab fandtes altsaa dog hos
Menigmand. Man maa ogsaa huske paa, at det hele hvilede
paa Frivillighedens Grund, et Forhold, der ikke altid vandt
Myndighedernes Paaskønnelse. Folkets Dom faldt heller
ikke altid sammen med Myndighedernes. Man ved endnu
at sige om disse jævne Bønderkarle, der arbejdede i Sko
lens Tjeneste trods ringe Uddannelse og for ringe Løn, at
de var agtede for deres Arbejde.
1) Ernst Schebel: Bastholm og Balle.
2) Se Martin Kristensen „Samsø Skolevæsen“.
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»De holde deres Børn med Lyst og utvungen til
Skole, lade alle Drenge, ja endog de fleste Piger baade
lære at læse, skrive og regne«, siger Thura i sin Samsø
beskrivelse om dem. Ja, selv i Midten af det 17. Aarhundrede fandtes der Skolemestre rundt om i Byerne foruden
Sognedegnene. Frederik Poulsen anfører i sine Efterret
ninger fra Samsø et Brev fra en ung Sømand fra Samsø,
der omkom, da Orlogsskibet Slesvig forliste 1711. Brevet
vidner om, at den unge Karl har været godt uddannet i
Brugen af sit Modersmaal.
Men det var selvfølgelig ikke uden Grund, at Provst
Flemmer klagede over Skolevæsenets Tilstand, og det er
hans store Fortjeneste, at han tog sig af Sagen med en
Iver og Nidkærhed, der søger sit Sidestykke. Han fik op
rettet et Seminarium i Besser til Uddannelse af dygtige
Lærere, der kunde virke »til Oplysningens Fremme og
ægte Humanitets Udbredelse«. Han var selv Forstander
for Seminariet fra dets Oprettelse 1812 til sin Bortrejse
fra Øen 1816. Seminariet lededes derefter af hans Efter
mand Heino Hammer til 1818, da det nedlagdes.
Medens der altsaa gjordes et godt Arbejde for Skolen
og Oplysningen af Provst Flemmer og andre af Øens
Præster, stod det kun smaat til med Kristendomsforkyn
delsen. Hvad der fandtes af Gudsfrygt havde Stilfærdig
hedens Præg som en Forsynstro, man ene havde at holde
sig til, og som man ikke vilde slippe. Saa holdt man sig
til Jesper Brochmands Huspostil, »Den bedendes aandelige
Kæde«, »Bibel-Virak«, »Skatkiste« og andre, mest pie
tistiske Opbyggelsesbøger, hvori ofte antegnedes Familie
begivenheder med et eller andet Citat af Skriften, f. Eks.
paa Bindet af et Nye Testamente: »D. 24. April blev jeg,
Peder Gundersen, og Barbra, Oles Datter, Trolovet, Gud
lad os leve et Kiærligt Ægteskab os selv til Glæde og Gud
til Ære. 1766« og videre »1766 d. 24. October var vort
Bryllup. Gud lade os leve i Herren og dø i Herren«, eller
man satte som Indskrift paa Panelet over Husfaderens
Plads for Bordenden:
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Her æder jeg mit Brød, her nyder jeg den Lykke,
som Gud vil unde mig trods mange Ondes Tykke.
Paa Verdens Tumlekreds maa man sig rette, føje,
Taalmodig og tilfreds, hav altid Gud for Øje.

Dette var dog altid en Fortrøstning til Forsynet, vel
det sidste de enfoldige slipper, og der var dog altid en til
lidsfuld Hengivenhed deri, mere end naar Degnen i Trane
bjerg i 1804 udstødte nedenstaaende Hjertesuk:
Herlighed er rejst ud af Verden,
Oprigtighed har lagt sig til at sove,
Fromhed har skjult sig,
og Retten kan ikke finde Vejen.
Den, der skulde hjælpe, er ikke hjemme,
og min Ven er ganske svag.
Godhed er i Arrest,
og Troen er næsten borte.
Dyden maa gaa ud at betle,
og Sandheden er længe siden begraven.
Ærlighed og Troskab er bleven til et Vidunder,
og Samvittigheden hænger paa Væggen,
Taalmodighed alene overvinder alting.

I Samsø Museumsgaard hænger i en af Stuerne en
Række Billeder af de Mænd, der har været Formænd for
Samsø Landboforening. Først i Rækken finder man Bil
ledet af Tranebjerg-Præsten Niels Lunde Han
steen, der maa betragtes som Foreningens Stifter, idet
den blev stiftet paa et Møde, der blev holdt i Onsbjerg d.
22. Februar 1842 under hans Forsæde, og han var For
mand til 1849.
Hansteen var født i Næstved 1788 som Søn af Skov
rider Melchior Folsach Hansteen. 1813 blev han teologisk
Kandidat og næste Aar Huslærer hos Grev DanneskioldSamsøe paa Gisselfeld. 1818 blev han kaldet til Sogne
præst i Tranebjerg, men lod i fire Aar Embedet besørge
ved Vikar, medens han vedblev at være Huslærer paa Gis
selfeld. Han var Naturforsker og deltog i de skandinaviske
Naturforskermøder 1842-44-47 og 56 og gav ved Mødet
FRA HOLBÆK AMT 11
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1847 sit Bidrag »Om den
Samsøiske Øgruppes geognostiske Forhold«, hvori han aabenbarer et grundigt Kendskab til
Øens Overfladeforhold.
Forsaavidt var alt i Orden.
Om hans gode Evner og Dyg
tighed tvivlede ingen. Som
Landmand var han en Fore
gangsmand, hvilket han bl. a.
viste ved at faa indført en ny
og bedre Slags Plov (Laalænderploven?).
Men han var Rationalist og
prædikede hellere om Landbrug og andre nyttige Sager
end om Kristendom.
Skønt han ellers kom godt ud af det med Folk, var
han dog den stive Embedsmand over for Bondebefolk
ningen, et Forhold, der for Resten var almindeligt paa
Øen, hvor de »langhalede«, som Bønderne kaldte Embedsmændene, paa Grund af de langskødede Frakker, hvori
disse optraadte, medens Bønderne gik i Stumpetrøjer, al
mindeligvis optraadte brysk eller højest »nedladende« over
for Bønderne. Havde Folk Ærinde til Pastor Hansteen,
maatte de ikke gaa ind ad Hoveddøren, men blev henvist
til Køkkendøren. Lars Jakob Jensen, en af Datidens mest
oplyste og dygtige Bønder kom alligevel en Dag trinende
ind ad Hoveddøren. Hansteen møder ham og siger: »De
skal gaa ind ad den anden Dør, min gode Mand«. »Jo, Hr.
Pastor, det skal jeg nok, naar jeg har noget at snakke
med Køkkenpigen om, men naar jeg skal snakke med
Præsten, kommer jeg nu denne Vej«.1)
Konfirmanderne maatte staa op i den lange Gang paa.
deres bare Hosesokker. Træskoene maatte de lade blive
udenfor i Gaarden, saa de ofte var vaade af Regn eller
i) Noget lignende fortælles om L. Bjørnbak og Præsten i Vrejlev
1844 (H. Jensen: Lars Bjørnbak, S. 37).
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fulde af Sne, naar de skulde hjem. Dette glemte Konfir
manderne siden ikke saa let, som det han ellers fortalte
dem. Et Eksempel paa hans rationalistiske Maade at for
klare Underne paa er følgende Beretning om hans Ud
læggelse af Lazarus’ Opvækkelse: »Ser I, Børn, Jesus var
jo et ualmindeligt godt begavet Menneske, og saaledes
var hans Sanser ogsaa meget skarpe; han kunde derfor,
da han kom hen til Graven, lugte, at Lazarus ikke var
gaaet i Forraadnelse, og da forstod han, at han kun var
skindød. Da han nu med sin mægtige Stemme raabte:
»Lazarus, kom herud!« vaagnede Lazarus op af sin
Slummer«.
Der vil blive Lejlighed til senere at nævne Hansteen,
her skal blot tilføjes, at han paa sine ældre Dage, da han
fik Benedikt Brammer til Kapellan og kom under dennes
Indflydelse, vaktes til bedre Erkendelse og kom ud over
sit rationalistiske Standpunkt.
Som det stod til i Tranebjerg, saa var Stillingen ogsaa
i de andre Sogne paa Sydsamsø. Kirken gav ikke noget,
men her som andre Steder kom Vækkelsen fra Menig
heden selv. Begyndelsen til noget bedre sker ved en i
mange Henseender mærkelig Mand, Købmand L. Rasmus
sen, Ballen, der i sin Ungdom havde levet med i den vest
sjællandske Vækkelse. Hans Liv og Virksomhed skildres
her væsentlig efter, hvad han selv har opskrevet paa sine
gamle Dage.
(Fortsættes.)

OM BJØRNEFUNDET PAA KØSNÆS
1942
Af Thorkil Sestoft.

Under Sommerens Tørvegravning i en Mose ved Dyrehøjgaard paa Røsnæs stødte man paa Kraniet af et stort
Rovdyr. Man finder saa ofte Rester af Dyr i vore Moser,
det kan dreje sig om Knogler, der er kastet derud af Men
nesker, eller o&saa kan de stamme fra Dyr, der har
endt deres Dage i Mosernes Hængesæk. Saadanne Skeletter
eller Skeletrester interesserer altid Tørvearbejderne, men
sjældent udover en flygtig Undersøgelse, eventuelt bliver
Tingene bragt med hjem, hvor de Tid efter anden for
svinder.
Anderledes var det i dette Tilfælde. — Takket være
en vaagen og interesseret Arbejdsformand, blev Arbejdet
omgaaende indstillet det paagældende Sted, og der blev
givet Kalundborg Museum Meddelelse om, at der var fun
det et Bjørnekranium samt nogle Halshvirvler og enkelte
andre Knogler.
Ved en Undersøgelse, vi foretog næste Dag, viste det
sig, at det virkelig drejede sig om en Bjørn, endda med et
Kranium af usædvanlig Størrelse.
Den Omstændighed, at Kranium, Halshvirvel samt det
ene Nøgleben var fundet samlet, lod formode, at det drejede
sig om et helt Skelet, derfor blev vi enige om at tilbyde
Zoologisk Museum Skelettet, da det retteligt hører hjemme
der.
Fra Zoologisk Museum, der var stærkt interesseret i
Fundet, kom Dr. phil. M. Degerbøl til Stede. Doktoren har
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i sin Doktorafhandling benyttet Emnet danske Bjørne, og
er saaledes vor største Kapacitet paa dette Omraade.
Udgravningen, der blev foretaget med Assistance af
Kalundborg Museum, var ret vanskelig, idet Skelettet laa
helt nede i det bløde Bundlag i den 3—4 Meter dybe Mose.
Bundvandet, der satte op, gjorde det nederste Lag af
Tørvemassen til en Vælling. Ved Hjælp af et Par lange
Søstøvler kunde Dr. Degerbøl dog bunde, og med Armene
begravet i Mudderet til Skuldrene lykkedes det virkelig at
fremdrage Knogle efter Knogle af det store Dyr. Arbej
det var yderligere vanskeliggjort ved, at Tørvebænkene
ved Siderne var skredet ud og havde presset den bløde
Bund, de hvilede paa, op, saaledes at Lagene var blevet
forskudt en Del i Forhold til hinanden. Hele Bryst
kassen var skuddet dybt ned i Æltet hen over Bækken
partiet, og Lemmerne med de mange smaa Haand- og
Fodrodsknogler var ført ud til Siden i ret tilfældige Stil
linger. Trods denne noget usædvanlige Udgravningsmetode
lykkedes det dog at fremdrage langt de fleste af Skelet
tets Dele. Som man vil kunne se paa Billedet, er hele højre
For- og Baglab fuldstændige, medens de helt eller delvis
mangler i venstre Side. Et Par enkelte Ryghvirvler kunde
heller ikke findes.
Fordelt over hele Landet er der gjort nogle og tredive
Fund af Bjørne eller blot Enkeltdele åf disse, herigennem
har vi et sikkert Bevis for, at Bjørnen har levet her i vort
Land, dog ikke saa talrigt, som en lang Række Stednavne
kunde tyde paa. Disse Stednavne er langt mere sandsyn
ligt fremkommet ved Tilknytning til Personnavne, eller
ogsaa kan de skyldes den store Betydning, Bjørnen har
haft i vor Mytologi og Overlevering. Der har i historisk
Tid ikke kunnet paavises Forekomst af vilde Bjørne i
Danmark. Naar man vil bestemme i hvilket Tidsafsnit, en
Dyreart har levet her i Landet, maa man gøre sig klart,
at det er meget lettere at konstatere, hvornaar Arten er
indvandret, end naar den er uddød, idet vi i Aflejringer-
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nes Rækkefølge med stor Sikkerhed er i Stand til at tids
fæste jordfundne Knoglers Alder, og dette gælder i særlig
Grad de ældste Lag, da disse er mest uberørte.
Da Isen under sin Tilbagetrækning fra Sjælland efterhaanden gik over til Dødis d. v. s. Is uden Bevægelse, dan
nedes der mange Steder paa de højtliggende Morænevolde
skaalformede Fordybninger, der blev fyldt med Vand, naar
Isen smeltede. I disse højtliggende Søer dannedes der efterhaanden som Vegetationen rykkede frem efter Isen Lag
paa Lag af Planterester, gennem hvis Rækkefølge man
kan følge hele den biologiske Udvikling fra sidste Istid
til vore Dage. Kender man endvidere Planternes Krav til
Varme og Fugtighed, kan man ogsaa faa at vide, hvor
ledes varmere Tidsrum har skiftet med koldere og fugtige
med tørre. — Først kommer Tundratiden med sin spar
somme, lave og polarprægede Vegetation. Aflejringerne i
Søer og Moser bestaar mest af Ler med Indhold af Polar
planternes Blade, og da man særlig hyppigt finder Blade
af Rypelyng, Dryas octopetala, kaldes disse Aflejringer
for Dryasler. I dette Lag har man flere Steder fundet et
Muldlag, der indeholder Rester af mere varmekrævende
Planter, ligeledes finder man Rester af flere af vore store
Pattedyr, bl. a. Bjørn og Elg, som altsaa maa have levet
her i Landet paa dette Tidspunkt. Denne Periode kaldes
for Allerødtiden efter Allerød i Nordsjælland.
Det Afsnit, der følger efter Tundratiden, er Fyrre
tiden, der strækker sig over 4—5000 Aar og i det store
og hele falder sammen med Mulleruptiden eller den ældste
Stenalder. Fyrretiden regnes fra det Tidspunkt, da Ler
aflejringen ret pludseligt holdt op og erstattedes af Tørvedannelse. Som Navnet siger, var Fyrren det dominerende
Træ i denne Tidsalder, men Birk, Bævreasp og Hassel var
stærkt repræsenteret. Fyrretiden var den store Indvan
dringstid for baade Planter og Dyr, og da den sluttede,
var saa godt som alle vore nuværende Plante- og Dyre
arter indvandret fra Syd- og Vesteuropa.
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Efter Fyrretiden følger Egetiden, der historisk set
indeholder ældre og yngre Stenalder samt Bronzealderen.
For vore Mosers Vækst betød denne Tidsalder mere end
Fyrretiden, idet Tørvedannelsen nu kunde foregaa meget
hurtigere under de løvfældende Træers langt større Til
skud af Blade. — Den efterfølgende Bøgetid holder sig op
til vore Dage, dog kan man nu ikke mere tale om en saa
dan, efter at Menneskene er begyndt paa rationel Skov
brug, saa Træernes indbyrdes Forhold ikke mere bestem
mes af Naturen selv.

Vil man bestemme en mosefunden Tings Alder, be
nytter man den saakaldte Pollenanalyse (Tælling af Støv
korn). En nødvendig Forudsætning er det naturligvis, at
der findes Tørvejord tilbage paa den paagældende Gen
stand, derfor gælder det om ikke at rense de fundne Sa
ger for grundigt. — Som før nævnt findes der i Moser
nes Lag Rester af de Dyr, der har levet paa Stedet, da
vedkommende Lag blev dannet, og saaledes gemmer Mo
serne ogsaa delvis vor Dyreverdens Historie, da mange
Landdyr tilfældigvis er omkommet i Mosen eller Søen, saa
deres Knogler er blevet indlejret i Tørvene.
Det ældste Bjømefund her i Landet stammer fra Hol
bæk Amt, det drejer sig om et Spoleben fra Faurbo Knold
ved Jyderup, fundet i Gytjen under Tørvelaget. Dette
Gytjelag tilhører Allerødtiden i Tundratiden. I Allerødtiden havde Isranden trukket sig tilbage til Sydsverige,
ca. 10.000 Aar før Kristi Fødsel.
Bjømeskelettet fra Dyrehøjgaard fandtes ca. 1 m
over Bunden i den ca. 4 m dybe Mose i et Lag, der var
stærkt fyldt med Stammer af Fyr og Hassel, ligeledes var
der store Mængder af Blade, hvis Struktur man endnu
tydeligt kunde se, endvidere var der Mængder af Hassel
nødder.
Beliggenheden af Bjørneskelettet i Mosen samt de
mange overfor nævnte Planterester berettiger os til at

172

THORKIL SESTOFT

antage, at Fundet stammer fra Fyrre-Hasseltid, ca. 7000
Aar før Kr. F. Isranden var paa det Tidspunkt trukket
tilbage til de mellemsvenske Søer. I Danmark raadede paa
den Tid Fastlandstiden, hvor store Dele af Vesterhavet,
Kattegat og Østersøen var over Havets Overflade, saaledes
at det dannede en fast sammenhængende Blok, kun adskilt
af Danaelven, der dannede Afløb for Østersøen gennem den
Lavning, der nu fyldes af Store Bælt. Øresund og Lille
Bælt eksisterede altsaa ikke paa dette Tidspunkt. — Den
herved opstaaede Fastlandsforbindelse forklarer, at Plan
ter og Dyr saa hurtigt kunde rykke frem efter Isen, idet
ingen Vandløb eller Sunde af Betydning kunde stille sig
hindrende i Vejen.
Vi kender flere Bopladser fra Fastlandstiden, for Eks.
Mullerup, Sværdborg og Holmegaards Moser, alle paa Sjæl
land, disse Bopladser, der stammer fra Datidens Indlands
folk, var beliggende paa Holme og Øer i større Søer, der
efterhaanden er omdannet til Moser. Det maa dog ogsaa
antages, at der dengang har levet en ret talrig Kystbefolk
ning ligesom senere i ældre og yngre Stenalder ; men deres
Bopladser er ikke tilgængelige for Undersøgelse, da de nu
ligger langt ude i Havet. Grunden til, at saa store Stræk
ninger af vort Land i en fjern Oldtid er sunket i Havet,
menes at være den, at de store Ismasser, der dækkede
Skandinavien i Istiden, blev omdannet til Vand, der fik
Havene til at stige. Til Sammenligning hermed kan næv
nes, at dersom al Grønlands Indlandsis smeltede og løb i
Havet, da vilde Verdenshavene stige ca. 8m1).
Da Bjørnen kom her til Landet i Allerødtiden, var
Landet dækket af spredt Skov med et Dyreliv, der har
muliggjort Bjørnens Eksistens. Senere, da det blev kol
dere, har den maattet fortrække igen, og vi genfinder den
først i Begyndelsen af Fyrretiden. Fra den Tid har den
levet konstant i vort Land, indtil den i den yngre Steni) Ifølge Alfred Wegeners seismiske Maalinger over Tykkelsen af
den grønlandske Indlandsis.
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alder er uddød, efter at
den allerede i Slutnin
gen af de store Køkken
møddingers Tid har væ
ret stærkt paa retur. De
sidste sikre Vidnesbyrd,
vi har om vilde Bjørne
i Danmark, stammer fra
den yngre Stenalder —
ca. 3500—1500.
Fra Jernalderen stam
mer dog et Par Fund,
der maa omtales, selv
om man mener, de er af
anden Oprindelse. Det
drejer sig om et Bjømekloled fra en Urne
med brændte Knogler
fra Voerbjerg Banke
ved Horsens, og en gen
nemboret og tildannet
Tand fra Gultved paa
Fyn. Alt tyder paa, at
disse to Dele er impor
teret, for Taaleddets
Vedkommende siddende
i et Bjørneskind, der
bares af Bærsærkerne,
de bjømeklædte, Bær =
Bjørn. Tanden kan være
brugt som Smykke eller
Amulet. Allerede den
gang var Forbindelsen
med Sverige livlig, og
det kan tænkes, at de
ovennævnte Ting kan
stamme fra dette Land.

173

174

THORKIL SESTOFT

Dersom vi ser nærmere paa Bjørnen fra Røsnæs, viser
det sig, at den udmærker sig ved sin usædvanlige Størrel
se, i hvert Fald hvad dens Kranium angaar, idet dette er
et af de største, der er fundet her i Landet. Kraniets
Længde er ca. 10 cm. Til Sammenligning kan oplyses, at
de svenske nulevende Bjørne ifølge Professor Lönbergs
Maalinger ligger mellem 36,2 og 37,2 cm i Længden, og
i Norge har man maalt Kranier helt ned til 28,8 cm i To
tallængden. — For alle brune Bjørne, der har levet her
i forhistorisk Tid, gælder det, at deres Kranier og hele
Skelet er større og kraftigere end deres nulevende, skan
dinaviske Frænders. Derfor har man ogsaa udskilt de dan
ske Bjørne i en Race for sig, Ursus arctos nemoralis Degerbøl. Først helt ovre ved det ochotske Hav i Østasien
og i Alaska træffer man endnu brune Landbjøme af lig
nende Størrelse, som den vi kender fra vore jord- og mosefundne Knogler.
Det mest bemærkelsesværdige ved Fundet var dog den
Forfatning, Skelettets Knogler befandt sig i, idet flere af
disse udviste sygelige Forandringer med opsvulmet og
porøst Knoglevæv. Venstre Lægben har paa Midten en saa
dan Opsvulmning (se Billedet), som maa have bevirket, at
Bjørnen har haltet meget stærkt. Endvidere har flere af
Halshvirvlerne lidt af lignende sygelige Forandringer i saa
stærk Grad, at der har dannet sig 2—3 cm lange Tappe
af sekundært Knoglevæv, der meget betydeligt maa have
hæmmet Bevægelsen af Hals- og Skulderparti. — Disse
Forandringer i Knoglevævets Struktur maa antages at
være opstaaet efter en langvarig Betændelse med paaføl
gende Heling, men samtidig med stærk Invaliditet til Følge.
Selv om vi kun kan gisne om, hvorledes Bjørnen har
faaet disse voldsomme Kvæstelser, maa vi dog kunne an
tage, at det enten er sket ved, at Datidens Jægerfolk har
søgt at fælde den, og at den i haardt saaret Tilstand er
undsluppet sine Forfølgere ; eller ogsaa er de opstaaet efter
en Kamp med et af de andre store Dyr fra den Tid eller
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en anden Bjørn. Kampe mellem Bjørne indbyrdes er ikke
sjældne, da de er udpræget Enspændernaturer, der ikke
taler andre paa deres Revier. Rent faktisk er det, at vor
Bjørn maa have lidt meget, mens den som Invalid hutlede
sig igennem Tilværelsen, indtil den endte sine Dage i Mo
sen ved Dyrehøjgaard. At den i flere Aar maa have levet
paa denne Maade, viser de fremskredne, sekundære Knogle
dannelser; men endnu mere det mærkelige Forhold, at
flere af dens Tænder var mere eller mindre angrebet af
Caries (Huller i Tænderne). Daarlige Tænder findes meget
sjældent hos Rovdyr og da særlig hos vildtlevende Rov
dyr, der instinktmæssigt fortærer den Føde, der bedst
dækker deres Behov. Helt anderledes stiller Sagen sig for
et Dyr, der paa Grund af legemlige Skavanker ikke er i
Stand til at skaffe sig sin naturlige Ernæring, men maa
nøjes med, hvad der tilfældigt kommer inden for dens
Rækkevidde. Resultatet af for megen Honning og Vegetabilier paa Bekostning af raat Kød, der er nødvendigt for
en Bjørns Emæringsballance, kan meget vel være Aarsagen til Røsnæsbjørnens daarlige Tænder.
Af de nogle og tredive Bjømefund, der er gjort her
i Landet, er Bjørnen fra Dyrehøjgaard det bedste og mest
fuldstændige Fund, idet næsten samtlige Knogler er til
Stede, saaledes at det i dette Tilfælde, for første Gang, var
muligt at bestemme Bjørnens Køn. Det var en gammel
Hanbjørn, der endte sine Dage i Mosen paa Røsnæs. Forhaabentlig vil de nærmere Undersøgelser paa Zoologisk
Museum kaste mere Lys over dens Liv og Endeligt.
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EN MIDDELALDERLIG TEGLOVN
VED HOLBÆK
Ved Albert Thomsen.

Riffelhaven eller Riffelvænget er Navnet paa en af de
gamle Slotsmarker Syd for Holbæk; allerede i 1600’eme
kaldes den saaledes, og ingen kan give en rimelig For
klaring paa dette underlige Navn.
Efter Slottets Salg i 1661 kom Marken i privat Eje
og deltes i flere Lodder. 1727 tillod Kongen, at den maatte
anses for Købstadjord. En Del af den bebyggedes i Løbet
af 1800’erne; her opførtes saaledes f. Eks. Banegaarden
og Dampmøllen samt efter 1900 et lille Villakvarter Syd
for Baneterrænet.
En Part af Riffelhaven har gennem 100 Aar tilhørt
samme Slægt, Købmændene Niels Petersen, P. Chr. Pe
tersen og Th. J. Petersen og nu dennes Søn, Handelsgart
ner P. Johnstone Petersen. Det indberettedes i 1887 til
Direktionen for de antiquariske Mindesmærkers Bevaring,
at der paa Købmand Th. J. Petersens Mark, i en Bakke
ca. 500 Alen Syd for Banegaarden fandtes Rester af en
gammel Bygning, og Direktionen sendte da Arkæologen,
Professor Jacob Kornerup, til Holbæk for at under
søge, hvad det kunde være.
Kornerup afdækkede det nordvestre og sydvestre
Hjørne af en middelalderlig Bygning; paa sidstnævnte
Sted havde Murene en Højde af 2 Al. 8 Tom. fra Over
kanten til Gulvet, som dannedes af et fast Lag Kalk
mørtel, hvorover der antagelig havde ligget Fliser eller
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Mursten. Bygningens Indre var fyldt med Murstensbrok
ker. Vestmuren var godt 3 Alen tyk, men nordre Mur
kun halvt saa svær. Munkestenenes Størrelse maaltes til
10 X 3 Mi x 5 Tommer. Murene var muret i Munkeskifte.
Vestre Side af Bygningen var 11 Al. 10 Tom. lang, nordre
og søndre blev kun delvis afdækket, og Kornerup mente,
at Huset ikke kunde have strakt sig langt mod Øst, da
Terrænet her faldt stærkt. Dybt i nordvestre Hjørne
fandtes en Del Dyreknogler. I sydvestre Hjørne laa Brud
stykker af Munketagsten, grøntglasserede Sten og et
Stykke af en profileret Teglsten, antagelig fra en muret
Vinduespost, som kunde stamme fra sidste Halvdel af
1300’erne.
Fundet af Dyreknogler syntes at tyde paa, at man
ikke her stod over for Ruinen af en Kirke eller et Kapel,
»snarest er det vel Kælderen til en lille fast Bygning eller
Taarn, man har stødt paa«.
Saa vidt Professor Kornerups Indberetning1).
Fundet omtales senere af Hugo Matthiessen i Anled
ning af Udgravningen af Vor Frue Kirke i Labæk2), og
der fremsættes den Formodning, at en i et Kongebrev (10.
April 1572) til Lensmanden, Christopher Packs, omtalt
gammel Kirke kunde være identisk med det Hus, Komerup fandt. Den havde i mange Aar staaet øde, og Packs
fik nu Lov at nedbryde den. Der er ogsaa gættet paa, at
Huset var et Kapel til en St. Jørgensgaard (Spedalskheds
hospital)3). Men en saadan nævnes ingen Steder i Kil
derne til Byens Historie. Jeg har selv været inde paa den
Tanke, at Huset maaske som Gaardkapel eller lignende
har hørt til Absalons Holbækgaard, hvis Beliggenhed jeg
søger herude Syd for Byen4).
I August 1936 foretog jeg for Holbæk Museum en
foreløbig Undersøgelse oppe paa Bakken og fandt baade
i)
-)
•**)
4)

Nationalmuseets Arkiv; Indberetn. af 16.—12.—87.
Fra Holbæk Amt 1914, 27—29 og 36.
Trap; Alb. Th.: Fra det gamle Holbæk I 127.
Alb. Th.: Holbæk Købstads Historie 64.
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Nord og Syd for en lille Dam talrige Teglstensstumper i
Overfladen, og Nord for Dammen laa der i Pløjedybde
adskillige halve og hele Munkesten. En større Udgravning
kunde paa dette Tidspunkt ikke gennemføres, men jeg
blev overbevist om, at der foruden Kornerups Hus ogsaa
havde ligget andre Bygninger heroppe.
Saa skete det i Oktober 1942, at Ejeren, Hr. Poul
Johnstone Petersen, ønskede at udleje Marken til Koloni
haver fra Foraaret 1943. En samlet Undersøgelse maatte
derfor foretages, inden en Udstykning i smaa Lodder
venskeliggjorde Oversigten. Museumsbestyrelsen aftalte da
med Nationalmuseet, at det i Samarbejde med vort Mu
seum vilde foretage en saadan Undersøgelse, og til at lede
den udpegedes Museumsinsp. Mag. art. Hugo Matthiessen,
der fra gammel Tid var fortrolig med Holbæks Middelalder
historie.
Vi begyndte Arbejdet i Slutningen af Oktober og ledte
først efter Kornerups Hus. Nogle Prøvegravninger paa
Bakkehældet N. for Dammen viste Lag af Aske, Kul og
Brokker af Munkesten, og da en ny Søgegrøft lidt højere
oppe afdækkede en svær Mur med fire smalle Aabninger
i, var vi klar over, at her laa en Teglovn fra Middelalde
ren, og saa maatte vel Kornerups Hus søges et Sted i
Nærheden.
Derefter afdækkedes Teglovnens Sidemure og til sidst
den meget svære Vestmur i hele sin Længde, og der gra
vedes ned til Resterne af Murstensgulvet. Overalt fandtes
en Mængde Sten, der ved Overbrænding var revnede, de
forme og glacerede. Og nu viste det sig, at denne Vest
mur i Form og Maal ganske svarede til Beskrivelsen af
den Bygningsdel, som Kornerup havde fundet; han var
blot begyndt fra Vest og havde kun afdækket den bageste
Del af Ovnen, mens vi ved at begynde fra Øst først havde
fundet Indfyringsaabningerne.
Jeg kan godt vedgaa, at det var os noget af en Skuf
felse, at det Middelalderhus, eventuelt et Taarn eller et
Kapel, vi havde haabet at finde, reduceredes til en Teglovn.
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Efter at Hovedparten af Murværket var afdækket,
foretog Mag. Hugo Matthiessen og Konservator Linde en
Opmaaling, og Hr. Linde udarbejdede hosstaaende Plan
skitse.
Ovnens østre Facade var 6,90 m bred og 1,36 m tyk,
hver af de fire Indgangsaabninger ca. 0,5 m bred, og Pil
len mellem dem ca. 1 m. Nordre Sidevæg maalte ca. 7 m
og søndre 7,75 m. Den meget svære Vestvæg, der var gra
vet ind i Bakken, havde en udvendig Længde af 7,25 m og
en Tykkelse af ca. 2,25 m. Ovnens Gulvflade maa have
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været ca. 4,12X4,50 = 19,54 m~; det laa ca. 1,5 m under
nuværende Overflade, og de staaende Murrester var ca.
1 m høje.
Der kunde ikke være Tale om at bevare Ruinen; dels
vilde en Restaurering blive kostbar; der maatte for Eks,
opføres en eller anden Overdækning, og dels er disse mid
delalderlige Teglovne ikke saa store Sjældenheder. Der
for blev Ruinen til sidst paany dækket med Jord.
Resultatet af Undersøgelsen blev da, at vi fik Klar
hed over, hvad det var for en Bygning, man i 1887 havde
fundet; hidtil havde vi med nogen Sandsynlighed kunnet
regne med Muligheden af at finde en Kirke, en St. Jørgensgaard eller et andet Middelalderhus heroppe paa Bak
ken ; nu er Gaaden løst. Det var en Teglovn fra 1300’erne,
opført af store røde Munkesten, gravet godt ind i Bak
kens Østside, teglhængt og med fire Indfyringsdøre ud
mod Bakkehældet. Dammen, som ligger tæt ved, er mulig
vis den gamle Lergrav.
— Der melder sig nu et nyt Spørgsmaal : hvorfor lig
ger Teglovnen her, og til hvilken Bygning er der brændt
Sten i den? Hertil kan naturligvis intet afgørende svares.
Naar man i Middelalderen skulde til at bygge et Hus
eller en Kirke, begyndte man gerne med at opføre en Tegl
ovn saa nær ved som muligt; derfor findes der ofte Resteraf saadanne Ovne tæt ved gamle Kirker, Klostre, Borge
og lignende.
Vi har et Eksempel her fra Byen. I Markbogen til Matrikelen
fra 1688 nævnes „et lidet Stykke Jord, liggende bag og vesten for
Jens Rasmussen Raadmands Have, hannem tilhører, ud til Riffel
haven. Er ubesaaet. Samme Jordsmon er med Teglsten og Grus
beblandet og er udygtigt til Sæd, eftersom i gamle Dage haver
staaet, som berettes, en Teglovn derpaa“. Stedet maa søges paa
Grundene Vest for Smedelundsgade (og Blegdammen), og der er
netop her, paa den nuværende Kirkegaard, et Sted, hvor der sta
dig gennem mange Aar fremdrages Munkesten. Maaske er der
brændt Sten til Klostret, som jo ligger lige Nord fori).
i) Holbæk Købstads Historie 350. 808 Note 81.
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Da Riffelhaven jo er gammel Slotsjord, er det nær
liggende at antage, at Teglovnen herude har Forbindelse
med et Nybyggeri paa Slottet i 1300’erne, i Valdemar
Atterdags eller Margrethes Tïd.
Men der er ogsaa Mulighed for, at her er brændt Sten
til en Bygning i Nærheden af selve Ovnen. Ikke langt fra
den maa Slottets ældste Ladegaard have ligget; i Matrik
len 1688 omtales i Fogedmarken en »Svinesløje ved den
forrige Ladegaard næst op til Riffelhaven«.
I Matrikelværket nævnes ogsaa en anden Sløje, lige
ledes i Slottets Del af Fogedmarken, kaldet Kirkebjerg;
»formedelst den ligger langt fra Slottet, såas den ikke udi
2 Aar og hviler 6 Aar«, men deraf maa vel følge, at den
ogsaa ligger langt fra Ladegaarden, siden det ikke kan
betale sig at drive den som andre Marker. Muligvis har
der staaet et Kapel eller en lille Kirke paa dette Kirke
bjerg, men vi mangler desværre gamle Kort, som kan
hjælpe os til at finde dets Beliggenhed.
— Efter Udgravningen af den middelalderlige Tegl
ovn begyndte jeg en Undersøgelse i Markens sydlige Del,
neden for Bakken og Dammen. Her havde jeg i 1936 be
mærket, at der i Jordoverfladen laa talrige Smaabrokker
af Munkesten; de kunde stamme fra Ovnens Nedbryd
ning, men der var jo ogsaa Mulighed for, at de hidrørte
fra en Bygning paa Stedet, og jeg havde naturligvis det
stille Haab at finde Rester af det Hus, som var opført af
Ovnens røde Munkesten. I den Henseende blev Undersøgel
sen en Skuffelse, men til Gengæld førte den til Afdæk
ning af nogle Tomter af Bygninger, man ikke tidligere
havde vidst noget om, dels en aGardsplads ca. 90 m Syd
for Ovnen med en stensat Brønd, omgivet af flere Byg
ninger, dels et Par Huse ude i Markens sydvestre Hjørne.
Kun nogle Brolægninger og Syldsten var tilbage; det æld
ste Stykke af den fundne Keramik var et Kakkelskaar
fra ca. 1550, og de fleste Skaar stammede fra Slutningen
af 1600’eme og første Halvdel af 1700’eme. Paa Bunden
l'RA HOLBÆK AMT 12
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af Brønden laa et Par Lædersko eller Tøfler fra ca. 1675.
I Gulvlagene fandtes store Mængder af Munkesten, hele
og Brudstykker, nogle Skaar af middelalderlige Tagsten
samt enkelte Stykker af Profilsten og Fliser. Altsaa et
umiskendeligt Islæt af Middelalder, der tillod en Formod
ning om, at der i de fundne Hustomter fra 1600’erne var
benyttet Materialer fra en nedrevet ældre Bygning et
Sted i Nærheden.
Men indtil nye Fund i Marken eller i Arkiverne giver
klarere Oplysninger, vil det være umuligt at sige noget
sikkert om disse Bygninger. Dog er der næppe Tvivl om,
at de har Forbindelse med Holbæk Slots gamle Ladegaard.
— Undersøgelserne, som indlededes for at skaffe
Klarhed over Kornerups Ruinfund i 1887 og sluttede med
at rejse en Række helt nye Spørgsmaal, har været af stor
Interesse for Kendskabet til Byens ældste Historie, og
jeg slutter derfor med en hjertelig Tak til Holbæk Byraad
og Nationalmuseet, der afholdt Udgifterne ved Arbejdet,
til Magister Hugo Matthiessen, som ledede Teglovnens
Udgravning og opmuntrede mig til at fortsætte med Un
dersøgelsen i Markens søndre Ende, og til Handelsgartner
Johnstone-Petersen, som med stor Elskværdighed gav sin.
Tilladelse til disse Udgravninger !

BØGER
ALBERT THOMSEN: Holbæk Købstads Historie.
I-II. Udgivet af Holbæk Byraad. 1936—42. I Kom
mission hos E. Henningsen, Holbæk. 862 Sider,
mange Illustrationer, Kort og Bilag.

Holbæk er en god Type paa en dansk Købstad med
gammelt, redeligt Tømmer i sin Krop. Groet op i et fro
digt Opland med nem Adgang til Havet har den ret ube
mærket gennem syv Hundredaar levet sit stille Liv uden
at træde stærkt i Forgrunden i de skæbnesvangre Dage,
da Landet var i Fare og vidtrækkende Begivenheder fuld
byrdedes. Og dog har den været med i det altsammen. De
fælles Vilkaar gjorde sig gældende ogsaa her, den Skæbne,
som overgik Land og Folk i Aarhundreder, ramte ogsaa
den lille Fjordby, som gennem alle Omskiftelser i gode og
onde Tider tappert kæmpede for at holde sig paa ret Køl
cg gav sin Skærv til det Hele. Alt dette giver Fortællin
gen om en saadan Bys Historie — ved Siden af den mere
lokale — ogsaa en videre Interesse, saa vist som det store
afspejler sig i det mindre, og Emnet kan føje sig saare
lærerigt og smukt ind i Landets Historie, hvis det kommer
i Hænderne paa en kundskabsrig Mand, der ikke alene
brænder af Begejstring derfor og er nøje fortrolig med
de stedlige Forhold, men tillige i Stand til at se sin Opgave
i Sammenhæng med det, som bevægede sig udenom og
gjorde Bysamfundet til et Led i et større Hele.
I Kommunelærer Albert Thomsen har Holbæk Byraad
været saa heldig at finde en saadan Mand. Hvad han i en
lang Aarrække har gjort for By og Egn ved sit udmær
kede og utrættelige Arbejde for det historiske Amtssam-
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fund og Holbæk Museum, har med Rette vundet Aner
kendelse og Beundring, og nu lægger han tilmed — som
et forbavsende Vidnesbyrd om Arbejdskraft og utrætte
lig Flid — et hen imod 900 Sider stort Værk paa vort Bord.
Hvor mange Aar han har syslet med denne Opgave,
ved jeg ikke, en Række mindre Skrifter og Afhandlinger
tyder dog paa, at den længe har beslaglagt hans Tanker,
— og Udgivelsen alene har strakt sig over fulde 6 Aar.
Hastværksarbejde er det visselig ikke, og der turde der
for være god Grund til at dvæle lidt ved, hvad han her
har udrettet.
Albert Thomsen er gaaet til Værket med et ydmygt
Sind; for ham har det været Hovedmaalet at samle og
samarbejde det store, spredte Stof til en ærlig, paalidelig
og læseværdig Skildring af den By, hvis Fortid han har
levet sig ind i mere end nogen anden. Klart og med vaagen
kritisk Sans har han gennemført sin Redegørelse fra
Byens første Oprindelse, — selv de forhistoriske Tidsaldre,
som man i denne Forbindelse godt kunde have undværet,
er kommet med, — og han forfølger trofast sit Emne helt
op imod vore Dage. Fremstillingen er livlig, til Tider kryd
ret af Lune, hans Vurderinger baade af Kilder, Forhold
og Mennesker sunde og velafvejede, og fra først til sidst
mærker man, hvorledes han — støttet til en solid, histo
risk Dannelse — søger at fæstne Billedet af den lille sjæl
landske By paa en bredere almindelig Baggrund. Derved
er der skabt ikke alene en god Ramme om de skiftende
Tidsafsnit, men Skildringen har faaet større Dybde og en
mere levende Sammenhæng. Billedet er fyldigt i sig selv.
Arkivernes Stofmængde er flittigt udnyttet, og i udstrakt
Grad har Forfatteren fundet Materiale frem af Memoirer,
Privatbreve og andre historiske Levn.
Som den erfarne Museumsmand han er, har han paa
en overordentlig virksom Maade levendegjort de rige Sam
linger, han paa Holbæk Museum har i sin Varetægt og
for en stor Del selv skaffet til Veje. Her blandt de mange
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Sager, hvor ogsaa Skabe og Skuffer bugner af topogra
fiske Blade, af Smaatryk, Breve og Billeder af gamle Bor
gere og lignende Stof, som alt er saa nøje knyttet til By
og Omegn, har han indhøstet en Viden, som i høj Grad
er kommet Bogen til Gode. Her har han i Sandhed vist,
ikke blot hvor meget der er samlet til Hobe, men hvad det
kan bruges til. Det giver Skildringen en varm, intim Tone
og tilfører Bogen et ypperligt Illustrationsstof, — ikke et
tilfældigt sammenraspet, som man ofte ser, men nøje sammengroet med Teksten, som man føler i saa høj Grad er
blevet til i Samlivet med de synlige Minder om svunden
Tid. Et fyldigt Register letter Benyttelsen af Bogen, der
ikke blot har Bud til alle i Holbæk By, men sikkert flittigt
vil blive raadspurgt af Fagmænd.
Holbæk Byraad, som har bekostet det statelige Værk,
har god Grund til at føle sig tilfreds; thi det Arbejde, for
hvis Fremkomst det har ydet økonomiske Ofre, indtager
en fremskudt Plads blandt de mange Købstadmonografier,
som er fremkommet herhjemme i de senere Aar.
Hugo Matthiessen

Blandt de mange Bøger om Danmarks Oldtid, som er ud
kommet i de senere Aar, vil jeg gerne gøre vore Læsere opmærk
som paa to: Johs. Brøndsteds og Therkel Mathiassens ; To Hun
drede danske Oldsager, en god Bog til Oplysning om de
Oldsagsformer, man finder ude i Landskabet, nyttig for Samlere
og Amatør-Arkæologer, uundværlig for enhver Skole, der ikke er
saa heldig at eje Brøndsteds store Værk „Danmarks Oldtid“ I—III.
En klar og overkommelig Fremstilling af vor Oldtidshistorie gives
i P. V. Globs nylig udkomne „Danske Oldtidsminder“
hvor mange Fund her fra Nordvestsjælland omtales.
Af ganske særlig Interesse for os er Therkel Mathiassens store
nye Værk Stenalderbopladser i Aamosen (Nordiske
Fortidsminder III 3) ; her gøres Rede for de mange Udgravninger,
Nationalmuseet i 1938—42 under Forfatterens Ledelse har fore
taget i Mosen og dens nærmeste Omgivelser; i særlige Afsnit har
J. Troels-Smith behandlet de geologiske og Magnus Degerbøl de
zoologiske Forhold paa Bopladserne. Vi haaber i næste Aarbog at
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kunne bringe en Oversigt af Dr. Mathiassen over de interessante
Undersøgelser.
I Aarb. for nord. Oldkyndighed og Historie har Roar Skov
mand publiceret en stor og vægtig Afhandling om De danske
Skattefund (Sølv og Guld) fra Vikingetid og ældste Middel
alder. Her omtales bl. a. det store Sølvfund, der 1858 blev gjort
under en Sten ved Sejerby paa Sejerø, et Sølvfund 1889 i Asnæs
Dyrehave ved Lerchenborg, de tre Guldarmringe, som 1930 fandtes
ved Kragerupgaard, det prægtige Relikviekors af Guld, som 1849
pløjedes op paa Orø, o. a., og Forfatteren søger i en meget interes
sant Fremstilling at finde den historiske Baggrund for de talrige
Fund, især fra Overgangen mellem Vikingetid og Middelalder.
En god lille Bog med vide Perspektiver er Dr. Axel Steensbergs
Den danske Bondegaard (i Serien Vi og vor Fortid Nr. 8) ;
her fortæller en virkelig kyndig om den rige Udvikling fra Old
tidens Jordhuse til Prof. Hansen-Larsens moderne Bondegaarde.
I Fortid og Nutid 1942 skriver Hans Norling Christen
sen „Betragtninger over Kulturforholdene i Keltisk Jernalder, RønnChristensen afslutter sin instruktive Afhandling om „Skyld og Skat,
Fæstebønders og Selvejerbønders Afgifter i 13—1600erne“, Frantz
Wendt meddeler „Et System til Registrering af Aviser“, til sidst
publiceres Poul Nørlunds Foredrag om Nationalmuseets 50-Aars
Jubilæum i 1942 og Johan Hvidtfeldts om Samarbejde mellem Rigs
historikere og Lokalhistorikere, begge Foredrag holdtes paa Dansk
hist. Fællesforenings Aarsmøde 1942; det sidste har særlig Interesse
for de historiske Amtsaarbøgers Udgivere og Medarbejdere.
„Fra Nationalmuseets Arbejdsmark“ (1942) inde
holder som sædvanlig en Række gode, smukt illustrerede Artikler;
af særlig Interesse for os er Therkel Mathiassens Oversigt over
Aarets Mosefund, hvor flere Fund her fra Amtet omtales; C. G.
Schultz fortæller om Opførelsen af Vikingehuset paa Trelleborg, C.
M. Smidt om Øm Kloster og dets Grave, Margrethe Hald om Væve
i Etnografisk Samling, Th. Thomsen om Kineseriets Tid og de
danske Kinafarter, Tove Clemmensen om „Et Klunkehjem“, Møbel
studier paa Broløkke, Niels Breitenstein om et romersk Kejser
portræt og H. C. Broholm om Pundet af de store Guldringe ved
Sallinglunde paa Fyn.
Hugo Matthiessens nye Bog „Det gamle Land, Billede
fra Tiden før Udskiftningen“, er præget af den Vemod, som mange
Danske maa føle ved at se, hvorledes Udviklingen i vor Motor- og
Cementtid mere og mere udvisker Landskabets gamle Karakter;
de nye Betonveje, Broerne, Stationsbystilen, Udstykningen, Afvan
dingen, det rationelle Skovbrug o. s. v. skaber efterhaanden et helt
nyt Landskabsbillede, helt forskelligt fra vore Bedsteforældres Dan-
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mark, og endnu mere forskelligt fra det Bondeland og Skovland,
som indtil Udskiftningen ved 1800 havde bevaret et næsten middel
alderligt Præg, og det er dette „gamle Land“, Forfatteren skildrer,
med særlig Forkærlighed for Sjælland, hvor „Befolkningens Sind
med dets stærke, konservative Drag og ejendommelige Flokfølelse“
var Hovedaarsagen til, at Landskabet længst beholdt sit ældgamle
Udseende. Vore Læsere vil i denne smukke, værdifulde Bogs fire
Kapitler: Skovene, Overdrev, Ager og Eng, Det nye Land, finde
mangfoldige Træk og Eksempler hentet fra Nordvestsjælland.
Store Partier af Grevinde Else Moltkes: Fra Bondehus
til Herregaard omhandler ligeledes vore Egne, især de mange
Slægts- og Herregaardshistorier fra Dragsholm, Løvenborg, Vedbygaard, Nørager.
Anders J. Eriksholms Majoren paa Torpe, der er kom
met i ny Udgave, er en Blanding af Historie og Skønlitteratur, den
er jo bygget paa Lunn’ernes Slægtsoptegnelser fra Knabstrup, og
det er interessant at sammenligne den med Forfatterens Artikel
i vor Aarbog 1909.
„Danmarks Folkeminder“s Levering for 1942 var Dr. I. M.
Bobergs Udgave af Jens Kamps efterladte Manuskript „Dansk
Folketro“, hvori der findes mange Meddelelser fra vort Amt,
især fra Løve Herred; Kamp var 1872—74 Lærer ved Høng Høj
skole.
Af rentølokal historisk Læsning er der ikke kommet ret meget;
her skal kun nævnes, at „Holbæk Købstads Historie“ afsluttedes i
Efteraaret 1942, Museerne i Kalundborg og Holbæk har ud
sendt Aarsberetninger, og der er udgivet Jubilæumsskrif
te r af Hustømrerforeningen, Snedkernes Fagforening og Arbejder
nes Fællesorganisation, alle i Holbæk.

Albert Thomsen.

Historisk Samfund i 1942
Foreningens Aarsmøde afholdtes Søndag den 8. Marts paa
„Postgaarden“ i Holbæk. Det begyndte med et Styrelsesmøde, hvor
Foreningens Virksomhed i 1941 og Regnskabet drøftedes, ligesom
der toges Bestemmelse om Aarbogens Indhold og planlagdes en
Sommertur til København. Ved Generalforsamlingen aflagde Sekre
tæren Beretning og Regnskab, begge Dele godkendtes uden Omtale.
Til Styrelsesvalget indstilledes Troels Trier, Th. Sestoft og Albert
Thomsen, Revisorerne genvalgtes. Formanden gav Meddelelse om
Afstemningen i 1941, der resulterede i, at Frk. Wiggers Hansen.
Lunn og J. P. Jensen var genvalgt med hver 25 St. Til næste
Aars Mødested valgtes Kalundborg eller Holbæk. Sekretæren gav
Meddelelse om den nye Aarbog, om en paatænkt Tur til København,
om Medlemstallet m. m.
Ved det offentlige Foredragsmøde talte først Forpagter Fr.
Lunn om Forholdene paa Holbækegnen under NapolecK krigene og
derefter Albert Thomsen om Begivenheder i Holbæk By 1801—14.
Søndag den 21. Juni havde vi en lille Sommerudflugt
til Hovedstaden. Efter Frokost i Tivoli besøgte vi Holmens Kirke
og Gravkapellet med Tordenskjolds og Niels Juels Grave; derefter
fulgte en Rundtur under Jorden i Ruinerne af Absalons Borg, det
gamle Københavns Slot og det ældste Christiansborg. Og saa gik
vi over i Nationalmuseet, hvor Oldtidssamlingeme blev gennem
gaaet. Dagen sluttede med en Middag i Tivoli. I Turen, som lededes
af Formanden, deltog 40 Medlemmer.
Medlemstallet var 1. Jan. 1941: 845, 1. Jan. 1942: 837
og nu 1. Jan. 1943: 842 fuldtbetalende Medlemmer 4- 27 Subskri
benter.
A. T.

